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Η φετινή Έκθεση Πεπραγμένων γράφεται σε «ενδιαφέροντες καιρούς», γεγονός που 
την καθιστά διπλά επίκαιρη, γιατί αποτυπώνει τους τρόπους με οποίους το Πανεπι-
στήμιο Κύπρου ανταπεξήλθε υποδειγματικά στην πανδημία –στηρίζοντας μάλιστα 
και την εθνική προσπάθεια κατά του COVID-19– ενώ, παράλληλα, κατόρθωσε να 
συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο του, αποσπώντας και σημαντικές διακρίσεις σε πολ-
λούς τομείς.  

Καθ’ όλο το 2020, το Πανεπιστήμιο ανταποκρίθηκε στα νέα δεδομένα που απαίτη-
σαν τη στροφή σε έναν ψηφιακό κόσμο, όχι μόνο σε ό,τι αφορά τη διδασκαλία και 
τις υπηρεσίες του Ιδρύματος, αλλά και σε όλες τις δραστηριότητές του. Tην κίνηση 
αυτή, που έδινε προτεραιότητα στην προάσπιση της υγείας όλων, ακολούθησε και 
το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου, αντικαθιστώντας τη φυσική παρουσία 
με την εξ αποστάσεως επικοινωνία. Καταφέραμε όμως, σε όλα τα επίπεδα, να πα-
ραμείνουμε ενεργοί, παρά τις προκλήσεις που δημιουργεί η φυσική απουσία.  

Στη μάχη της Κύπρου μας με την πανδημία, το Πανεπιστήμιο έδωσε το παρών, με 
τη λειτουργία της πλατφόρμας Διαχείρισης Περιστατικών Εκτάκτου Ανάγκης COVID-
19, αλλά και με τη στήριξη που προσφέρθηκε στο κρίσιμο έργο του Υπουργείου 
Υγείας και του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής. Το Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου απέδειξε, έτσι, με τρόπο απτό, το πώς η γνώση και η έρευνα που 
παράγονται σε αυτό μεταφράζονται σε ένα ουσιαστικό, θετικό αποτύπωμα στο κοι-
νωνικό σύνολο. Μια αλήθεια που γίνεται ακόμα πιο χειροπιαστή σε στιγμές ανάγκης, 
όπως αυτή που ακόμη βιώνουμε, αλλά που υπογραμμίζει τις αξίες που διαχρονικά 
ενστερνιζόμαστε ως εκπαιδευτικό ίδρυμα –ότι δηλαδή η επιστήμη και η γνώση πρέ-
πει να έχουν ως μέτρο τους τον άνθρωπο. 

Με αυτό το πνεύμα, οφείλουμε να συγχαρούμε τους ερευνητές του Πανεπιστημίου 
που πρεσβεύουν και στηρίζουν καθημερινά το όραμα αυτό, που ξεχώρισαν την ώρα 
της κρίσης για τα επιτεύγματά τους, τόσο σε επίπεδο ακαδημαϊκό όσο και ανθρώπινο, 
αλλά και σε εκείνους που, παρά τις δυσκολίες, παρέμειναν προσηλωμένοι στους στό-
χους τους, και στους οποίους χρωστούμε τις τόσες διακρίσεις του Πανεπιστημίου 
Κύπρου σε διαφορετικά επιστημονικά πεδία. Είναι οι άνθρωποι που διέπρεψαν στα 
βραβεία έρευνας ΙδΕΚ 2020, από τις επιστήμες ζωής και τις ανθρωπιστικές επιστήμες 
έως την καινοτομία και την αειφορία. Είναι οι μελετητές που εξασφάλισαν κονδύλια 
για την έρευνα που υπόσχεται να διαφυλάξει ένα από τα πολυτιμότερα αγαθά για το 
μέλλον –το νερό– αλλά και εκείνοι που διακρίθηκαν διεθνώς ως “Highly Cited Re-
searchers 2020” ή με την αναφορά τους στο Guide2Research. 

ΕΝΟΤΗΤΑ 1 

Μήνυμα από τον Πρόεδρο του Συμβουλίου



Ακολουθώντας τις διεθνείς εξελίξεις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου ανοίγει νέους ορίζον-
τες. Εντάσσεται σε συνέργειες, όπως είναι η Συμμαχία Νέων Πανεπιστημίων για το 
Μέλλον της Ευρώπης (YUFE), αλλά επενδύει και σε υποδομές για το μέλλον. Οι εργα-
σίες κτηριακής ανάπτυξης του Πανεπιστημίου προχώρησαν, το 2020, αν και όχι με 
τους ρυθμούς που θα θέλαμε και που ελπίζουμε να εντατικοποιηθούν τους μήνες που 
έρχονται, ξεπερνώντας τις όποιες καθυστερήσεις και λειτουργώντας σε καλύτερο συν-
τονισμό με τους κρατικούς μηχανισμούς. Τα έργα αυτά, από φοιτητικές εστίες έως τις 
νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών, του κτηρίου δι-
δασκαλίας ιατρικών και βιολογικών επιστημών «Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγή» και του 
Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου – «Κτήριο Νίκολα Δαυίδ-Pinedo»,  αποτελούν 
έργα πνοής για το Πανεπιστήμιο και για το μέλλον, και περιμένουμε όλοι να τα δούμε 
να ολοκληρώνονται.  

Θα ήθελα να συγχαρώ όλους εκείνους που εργάστηκαν σκληρά, σε αντίξοες συνθή-
κες, για να επιτύχουν όλα αυτά που περικλείονται στις σελίδες της έκδοσης αυτής και 
να ευχηθώ η επόμενη Έκθεση Πεπραγμένων να μας βρει όλους σε μια θετικότερη συγ-
κυρία για την ανθρωπότητα.  
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Γιώργος Δαυίδ 
Πρόεδρος Συμβουλίου Πανεπιστημίου Κύπρου





Αναμφισβήτητα, το 2020 υπήρξε μια χρονιά διαφορετική σε σχέση με αυτές που εί-
χαμε συνηθίσει πριν την πανδημία της νόσου του COVID-19. Κληθήκαμε, ως δάσκαλοι, 
ως μαθητές και ως μέλη του προσωπικού, να ανταπεξέλθουμε στις νέες μεθόδους δι-
δασκαλίας, να κρατήσουμε επαφή, να επικοινωνούμε και να εργαζόμαστε με εναλλα-
κτικούς τρόπους, να αποκτήσουμε νέες γνώσεις και να αναπτύξουμε δεξιότητες που 
θα μας προετοιμάσουν για το μέλλον.  

Οι συνθήκες μάς ώθησαν να στραφούμε στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων δι-
δασκαλίας και στην τηλεργασία, για την ασφάλεια και την υγεία όλων. Από την πρώτη 
στιγμή λειτούργησαν τα καλύτερα αντανακλαστικά του Ιδρύματος, τόσο για τη δια-
χείριση της κρίσης ως Οργανισμός όσο και για τη στήριξη της Πολιτείας, μέσα από τη 
συνεισφορά φανερών και αφανών «εργατών» του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η συνεισφορά του Πανεπιστημίου, μέσω των ακαδημαϊκών, των ερευνητών, των ερευ-
νητικών εργαστήριων και κέντρων που διαθέτει, στη μάχη κατά της νόσου COVID-19 
ήταν πολύπλευρη και σημαντική. 

Παρά τις ιδιάζουσες αυτές συνθήκες, το Πανεπιστήμιο Κύπρου απέδειξε για ακόμα 
μία χρονιά τον πρωταγωνιστικό του ρόλο στον τομέα της έρευνας. Μεταξύ των πολ-
λών διακρίσεων του αναφέρω, ενδεικτικά, α) την εξασφάλιση του πέμπτου ERC Start-
ing Grant από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και το πρώτο στο Τμήμα Ιστορίας και 
Αρχαιολογίας και τη Φιλοσοφική Σχολή, από τη δρ Αρτέμιδα Γεωργίου, με χορηγία 
ERC ύψους €1.250.000, για τη μελέτη των επαφών της Κύπρου με τις πολιτείες της 
Ανατολικής Μεσογείου κατά την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και Πρώιμη Εποχή του Σι-
δήρου (περ. 1600-750 π.Χ.) και β) την εξασφάλιση του εξαιρετικά ανταγωνιστικού προ-
γράμματος ERC Synergy Grant για την ερευνητική πρόταση-Έργο “Water-Futures”, 
συνολικού ύψους €10.000.000, με συντονιστή επιστήμονα του Έργου τον καθηγητή 
Μάριο Πολυκάρπου, διευθυντή του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 
«Κοίος». 

ΕΝΟΤΗΤΑ 2 

Εισαγωγή από τον Πρύτανη



Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο ξεχώρισε στην απονομή των βραβείων 
έρευνας και καινοτομίας για το 2020, που διοργανώνονται από το 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων. Το Πανεπιστήμιό μας βραβεύτηκε σε πέντε κατηγορίες. 
Συγκεκριμένα, το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας ΙδΕΚ 2020 στην κατηγο-
ρία «Διακεκριμένος Ερευνητής 2020», στη θεματική ενότητα «Επιστή-
μες Ζωής», απονεμήθηκε στον καθηγητή Λεόντιο Κωστρίκη. Τρία 
βραβεία απονεμήθηκαν στην κατηγορία του «Νέου Ερευνητή 2020» 
ως ακολούθως: στη θεματική ενότητα «Επιστήμες Ζωής» στη δρ. Ανα-
στασία Κωνσταντινίδου, παθολόγο ογκολόγο, επίκουρη καθηγήτρια 
της Ιατρικής Σχολής, στη θεματική ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και 
Μηχανική» στον δρ. Κυριάκο Χατζηγιαννακού, μεταδιδακτορικό συ-
νεργάτη στο Τμήμα Φυσικής, και στη θεματική ενότητα «Κοινωνικές 
και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» στον δρ. Άγγελο Κασσιανό, ειδικό επι-
στήμονα έρευνας στο Τμήμα Ψυχολογίας. Επιπρόσθετα, το «Κυπριακό 
Βραβείο Καινοτομίας ΟΕΒ 2020» για τον «Ευρύτερο Δημόσιο Τομέα» 
απονεμήθηκε στην Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας 
«ΦΩΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, για το καινοτόμο λογισμικό πρό-
βλεψης παραγωγής ενέργειας φωτοβολταϊκών συστημάτων, που υπο-
στηρίζεται από ευφυείς αλγόριθμους τεχνητής νοημοσύνης. 

Τρείς διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο κα-
θηγητής Μάριος Πολυκάρπου του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανι-
κών και Μηχανικών Υπολογιστών, διευθυντής του Ερευνητικού 
Κέντρου Αριστείας «Κοίος» και ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδη-
μίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών, ο καθηγητής Κωνσταντίνος 
Παττίχης του Τμήματος Πληροφορικής και μέλος της ερευνητικής 
ομάδας του Κέντρου Αριστείας Έρευνας και Καινοτομίας RISE και ο κα-
θηγητής Ανδρέας Πιτσιλλίδης του Τμήματος Πληροφορικής, διευθυντής 
του Ερευνητικού Εργαστηρίου Δικτύων NetRL, περιλαμβάνονται στην 
τελευταία, έβδομη, ετήσια έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης κορυ-
φαίων επιστημόνων για το 2020, που δημοσίευσε το Guide2Research, 
στα θέματα της Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών. Επιπρόσθετα, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει καταταχθεί ως το κορυφαίο πανεπιστήμιο 
στην Κύπρο στην κατάταξη πανεπιστημίων στην Επιστήμη των Υπο-
λογιστών και της Ηλεκτρονικής (Computer Science & Electronics) και 
παγκοσμίως στην 395η θέση. 

Επιπλέον, δύο ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου βρίσκονται στη λίστα με 
τους 6390 «εκλεκτούς» επιστήμονες –περιλαμβανομένων 66 βραβευ-
θέντων με το Βραβείο Νόμπελ και υποψηφίων για το Βραβείο Νόμπελ– 
που άσκησαν τη μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως το 2020. Στη λίστα 
“The Highly Cited Researchers 2020” συγκαταλέγονται η καθηγήτρια 
Δέσπω Φάττα-Κάσινου του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και Μηχα-
νικών Περιβάλλοντος και διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού Κέν-
τρου Νερού ΝΗΡΕΑΣ και ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης 
του Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. 
Αντίστοιχα, η δρ Άντρια Σιήμη, λέκτορας στο Τμήμα Ψυχολογίας, συγκα-
ταλέγεται στη λίστα των 100 διακεκριμένων αποφοίτων γυναικών του 
Τμήματος Πειραματικής Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. 
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Η δρ. Άρτεμις Γεωργίου, του Τμήματος 
Ιστορίας και Αρχαιολογίας, εξασφάλισε 
χορηγία ERC ύψους €1.250.000 για τη 
μελέτη των επαφών της Κύπρου με τις 

πολιτείες της Ανατολικής Μεσογείου κατά 
την Ύστερη Εποχή του Χαλκού και Πρώιμη 

Εποχή του Σιδήρου.

Ο καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, 
διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για 

Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος», 
συντονιστής επιστήμονας του Έργου 

“Water-Futures”, που εξασφάλισε χορηγία 
ERC Synergy Grant συνολικού ύψους 

€10.000.000. 



Σημαντική διάκριση πέτυχε και η Σχολή Οικονομικών Επιστημών και 
Διοίκησης, η οποία, με βάση πρόσφατα αποτελέσματα της παγκό-
σμιας κατάταξης “UNL Global Research Rankings of Actuarial Science 
and Risk Management & Insurance”, που εφαρμόζει το University of 
Nebraska-Lincoln, κατατάσσεται στη 15η θέση παγκοσμίως και στην 
4η θέση στην Ευρώπη, για την περίοδο 2015-2019. 

Το 2020 ήταν ακόμη μια σημαντική χρονιά για την Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου, αλλά και για τις ιατρικές υπηρεσίες του τόπου γενικό-
τερα, αφού ξεκίνησε τη λειτουργία της η Νευρολογική Κλινική του Γε-
νικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Η Κλινική λειτουργεί υπό τη 
διοικητική εποπτεία του εκτελεστικού γενικού διευθυντή Διεύθυνσης 
Λευκωσίας του Οργανισμού Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας (ΟΚΥπΥ), κ. 
Κυριάκου Γεωργίου, ενώ, την κλινική, εκπαιδευτική και ερευνητική ευ-
θύνη έχει ο καθηγητής Νευρολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και 
αναπληρωτής κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής δρ Γεώργιος Χατζη-
γεωργίου. Η Νευρολογική Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Λευκω-
σίας στελεχώνεται από νοσοκομειακούς και πανεπιστημιακούς 
νευρολόγους και αποτελεί αναγνωρισμένο κέντρο εκπαίδευσης στην 
ειδικότητα της Νευρολογίας με έξι θέσεις ειδικευομένων ιατρών για 
πλήρη εκπαίδευση. 

Όσον αφορά την υλοποίηση του προγράμματος κτηριακής ανάπτυξης 
του Πανεπιστημίου, κατά το 2020, συνέχισε η προώθηση σημαντικών 
έργων του Ιδρύματος, τα οποία στην πλειοψηφία τους χρηματοδο-
τούνται σε μεγάλο βαθμό από τις ευρωπαϊκές τράπεζες (Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Αναπτύξεως). 

Ετοιμάστηκαν τα έγγραφα για προκήρυξη του αρχιτεκτονικού διαγω-
νισμού της δεύτερης φάσης των φοιτητικών εστιών εντός Πανεπιστη-
μιούπολης, η οποία θα περιλαμβάνει πέραν των 700 νέων κλινών και 
θα διαθέτει όλες τις απαραίτητες διευκολύνσεις για την εξυπηρέτηση 
των φοιτητών. Ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός αναμένεται να προκη-
ρυχθεί εντός του 2021. 
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Απονομή βραβείων έρευνας και καινοτομίας για το 2020, από το 
Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και την Ομοσπονδία Εργοδοτών 
και Βιομηχάνων (16 Δεκεμβρίου 2020). 

Η καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου, 
του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών και 

Μηχανικών Περιβάλλοντος και 
διευθύντρια του Διεθνούς Ερευνητικού 

Κέντρου Νερού ΝΗΡΕΑΣ, συγκαταλέγεται 
στη λίστα “The Highly Cited Researchers 

2020”. 

Ο αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης 
Κρικίδης, του Τμήματος Ηλεκτρολόγων 

Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, συγκαταλέγεται στη λίστα 

“The Highly Cited Researchers 2020”. 



Τον Ιούνιο, ξεκίνησαν τα κατασκευαστικά έργα για την ανέγερση των 
νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών 
και του κτηρίου διδασκαλίας ιατρικών και βιολογικών επιστημών «Δρ 
Αρτέμης Χατζηπαναγή» στην Πανεπιστημιούπολη. Ο θεμέλιος λίθος 
του κτηρίου διδασκαλίας ιατρικών και βιολογικών επιστημών «Δρ Αρ-
τέμης Χατζηπαναγή» τοποθετήθηκε στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, από 
τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, με την τήρηση όλων των απαιτούμε-
νων μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης και υγιεινής. Το πολύ-ανα-
μενόμενο αυτό Έργο ξεκινά χάρη στις δωρεές του Ιδρύματος 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» και του δρ. Αρτέμη Χατζηπαναγή, που ενι-
σχύουν οικονομικά τα δύο έργα αντίστοιχα.  

Τον ίδιο μήνα, ξεκίνησαν οι εργασίες ανέγερσης των κτηριακών εγκα-
ταστάσεων του Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου. Το κτήριο το 
οποίο θα στεγάσει το Ινστιτούτο, συνολικού εμβαδού 3111 τ.μ., θα 
φέρει το όνομα «Κτήριο Νίκολα Δαυίδ-Pinedo» και θα ανεγερθεί εξ 
ολοκλήρου με δαπάνες του Ιδρύματος «Γιώργου και Καίτης Δαυίδ». 

Συνεχίστηκαν οι κατασκευαστικές εργασίες των κτηριακών εγκατα-
στάσεων της Πολυτεχνικής Σχολής, οι οποίες αναμένεται να ολοκλη-
ρωθούν εντός του 2022, καθώς και οι εργασίες που αφορούν στην 
αντισεισμική αναβάθμιση των κτηρίων στην πρώην Παιδαγωγική Ακα-
δημία, ενώ έχουν ήδη παραδοθεί προς χρήση τα πρώτα κτήρια που 
βρίσκονται εκεί. 

Τον Οκτώβριο, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός που αφορά στην κατα-
σκευή του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής, του οποίου η ανέγερση εκτι-
μάται να ξεκινήσει αρχές του 2021. Η ανέγερση του κτηρίου ενισχύεται 
οικονομικά με την ευγενή δωρεά του κ. Νίκου Σιακόλα. 

Σε εξέλιξη, τέλος, βρίσκεται η ετοιμασία των μελετών που αφορούν 
τη δημιουργία του φωτοβολταϊκού πάρκου «Απόλλων» και των έργων 
Υποδομής Φάση Β’ στην Πανεπιστημιούπολη, με στόχο οι διαγωνισμοί 
για την κατασκευή των έργων αυτών να προκηρυχτούν το 2021. 
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Τοποθέτηση του θεμέλιου λίθου για το 
κτήριο διδασκαλίας ιατρικών και 

βιολογικών επιστημών «Δρ Αρτέμης 
Χατζηπαναγή» στην Πανεπιστημιούπολη 

(16 Σεπτεμβρίου 2020). 

«Κτήριο Νίκολα Δαυίδ-Pinedo» 
Ινστιτούτου Έρευνας Καρκίνου Κύπρου. 



Η Συμμαχία Νέων Πανεπιστημίων για το Μέλλον της Ευρώπης (YUFE), στην 
οποία συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όχι μόνο συμβάλλει στην απαραί-
τητη οικοδόμηση και διαμόρφωση του ευρωπαϊκού χώρου έρευνας και ανάπτυ-
ξης, αλλά, συν-δημιουργεί, με όλους τους ενδιαφερομένους, ένα πρωτοπόρο 
σχέδιο για τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας του μέλλοντος. Το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου συντονίζει, από το 2020, το νέο χρηματοδοτούμενο έργο YUFERING, ύψους 
€2.000.000. 

Κατά το 2020, ολοκληρώθηκε η αξιολόγηση, από τον Φορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙΠΑΕ), 34 προγραμ-
μάτων σπουδών (μεταξύ των οποίων δύο νέα μεταπτυχιακά προγράμματα) και 
9 τμημάτων, και έχουν ήδη λάβει πιστοποίηση 22 προγράμματα σπουδών και 7 
τμήματα. Οι υπόλοιπες πιστοποιήσεις αναμένονται εντός του 2021. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ένας σύγχρονος οργανισμός που επιδιώκει την αρι-
στεία, αναγνωρίζει ότι η διαφορετικότητα και η πολυμορφία μπορούν να απο-
τελέσουν ισχυρά πλεονεκτήματα για έναν οργανισμό, αφού συμβάλλουν τόσο 
στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας, σε όλα τα επίπεδα, όσο και στην κοινω-
νική ανανέωση. Επιδιώκοντας, λοιπόν, τη δίκαιη και ίση αντιμετώπιση όλων των 
ανθρώπων, καθώς και τη δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών που ενθαρρύ-
νουν και σέβονται τη διαφορετικότητα και διασφαλίζουν την αξιοπρέπεια, τόσο 
στον εργασιακό χώρο όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, αποφάσισε τη δημιουρ-
γία του Γραφείου Πολυμορφίας, Ενσωμάτωσης και Ισότητας, το οποίο υπάγεται 
στην Πρυτανεία. Στόχος του νέου αυτού Γραφείου είναι η προώθηση της ενσω-
μάτωσης, της πολυμορφίας, της ισότητας και της εξάλειψης όλων των μορφών 
διακρίσεων στο Πανεπιστήμιο, ώστε να δημιουργηθεί ένα δίκαιο, ασφαλές και 
ευχάριστο περιβάλλον, όπου όλοι οι φοιτητές και τα μέλη του προσωπικού, μέσα 
και πέρα από τις πολλαπλές τους ταυτότητες, να αισθάνονται ότι υποστηρίζον-
ται, τόσο στην επαγγελματική όσο και στην προσωπική τους ανάπτυξη. 
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Συνάντηση YUFE "Sustainability Meeting" στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, (19-20 Φεβρουαρίου 2020). 



Παράλληλα, υλοποιήθηκε η πρόταση δημιουργίας Κέντρου Σταδιοδρο-
μίας, με επίκεντρο την ολιστική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα των 
φοιτητών μας στην αγορά εργασίας, με στόχο την ενδυνάμωσή τους στο 
παγκόσμιο εργασιακό περιβάλλον. 

Ευχάριστη μουσική νότα προσφέρει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το Πρό-
γραμμα Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων (ΠΑΜΤ). Επιστέγασμα της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, τη χρονιά που μας πέρασε, ήταν ο κύκλος 
σεμιναρίων (masterclasses) υψηλού επιπέδου, με τίτλο «Μεγάλοι σολίστ 
- σπουδαίοι παιδαγωγοί». Επιπρόσθετα, σημαντικότερο καλλιτεχνικό γε-
γονός αποτέλεσε η πρώτη εμφάνιση των σπουδαστών του ΠΑΜΤ στην 
παρουσία των γονέων και συμμαθητών τους, στις 27 Ιουνίου 2020. Η συ-
ναυλία αυτή, αν και κλειστή για το κοινό λόγω των μέτρων που λαμβά-
νονται προς περιορισμό της πανδημίας, έδωσε την ευκαιρία στους νέους 
μουσικούς ηλικίας 5-14 ετών να επιδείξουν τις ικανότητες και το ταλέντο 
τους, ερμηνεύοντας έργα, τόσο ως σολίστ, υπό τη συνοδεία πιάνου και 
κουαρτέτου εγχόρδων, όσο και ως μέλη συνόλου δωματίου. 

Μέσα από την Έκθεση Πεπραγμένων για το έτος 2020, θα ήθελα να ευ-
χαριστήσω θερμά ολόκληρη την πανεπιστημιακή κοινότητα, για την επι-
μονή, την υπομονή και τη συνεργασία που επιδεικνύει. Παρά τις 
δύσκολες καταστάσεις που ζούμε, λόγω της πανδημίας, παραμένουμε, 
σε προσωπικό και επαγγελματικό επίπεδο, προσηλωμένοι στην αναπτυ-
ξιακή πορεία του Οργανισμού. Η συλλογικότητα, καθώς και η σύμπνοια 
την ώρα της κρίσης, είναι στοιχεία που αποδεικνύουν τη βαθιά μας 
αγάπη στο πανεπιστήμιό μας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Απευθύνω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους πιστούς φίλους του 
Πανεπιστημίου μας, την πολιτεία, τους δωρητές και τους συνεργάτες για 
την εμπιστοσύνη και την έμπρακτη υποστήριξή τους. 

 

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 
Πρύτανης 
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Πρόγραμμα Ανάπτυξης Μουσικών 
Ταλέντων Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Η πρώτη εμφάνιση σπουδαστών 
του Προγράμματος Ανάπτυξης 

Μουσικών Ταλέντων στην 
παρουσία των γονέων  

και των συμμαθητών τους  
(27 Ιουνίου 2020).
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
με μια Ματιά

Σπουδές και Φοιτητική Ζωή 2020

Σπουδές

29/41 
Προγράμματα 

Προπτυχιακών Σπουδών/ 
Τίτλοι Σπουδών

54/74 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών  
Σπουδών Επιπέδου Μάστερ/ 

Τίτλοι Σπουδών

43/49 
Προγράμματα Μεταπτυχιακών 

Σπουδών Διδακτορικού Επιπέδου/ 
Τίτλοι Σπουδών

6916 
Φοιτητές

16 
Ερευνητικά Κέντρα  

και Μονάδες

2 
Ινστιτούτα

26 
Φοιτητικοί Όμιλοι

8 
Σχολές

22 
Τμήματα

Προπτυχιακοί Φοιτητές Άνδρες 1874 1859 1933 1998 
Γυναίκες 3178 30751 3049 3192 
Σύνολο 5052 4934 4982 5190 

Μεταπτυχιακοί Φοιτητές Μάστερ Άνδρες 358 372 395 424 
Γυναίκες 748 636 622 656 
Σύνολο 1106 1008 1017 1050 

Διδακτορικοί Φοιτητές Άνδρες 251 242 235 264 
Γυναίκες 408 408 403 412 
Σύνολο 659 650 638 676 

Σύνολο 6817 6592 6637 6916 

Εγγεγραμμένοι Φοιτητές 2017-2020 (κατά το χειμερινό εξάμηνο του κάθε έτους)

 ΕΤΟΣ 2017 2018 2019 2020 
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Απόφοιτοι Προπτυχιακών Σπουδών 2008-2020 

Απόφοιτοι Μεταπτυχιακών Σπουδών Μάστερ και Διδακτορικών Σπουδών 2008-2020 

 Μάστερ  Διδακτορικό
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Ευρωπαϊκός Χάρτης Εισερχόμενων Φοιτητών ERASMUS+ 
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Παγκόσμιος Χάρτης με τις Χώρες Προέλευσης Διεθνών Φοιτητών και Αποφοίτων 
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Κινητικότητα Φοιτητών ERASMUS+ 1999-2020 

Σύνολο Προσωπικού  
(μόνιμοι, συμβασιούχοι, ωρομίσθιοι) 504 494 494 481 

Διοικητικό Προσωπικό 2017-2020

ΕΤΟΣ 2017 2018 2019 2020 

Λέκτορες 20 22 35 45 
Επίκουροι Καθηγητές 66 58 61 53 
Αναπληρωτές Καθηγητές 114 115 116 125 
Καθηγητές 102 114 118 117 
Σύνολο 302 309 330 340 

Διδακτικό-Ερευνητικό Προσωπικό 2017-2020

 ΕΤΟΣ 2017 2018 2019 2020 

Προσωπικό
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Ανάπτυξη Συλλογής Βιβλιοθήκης 2015-2020 (βιβλία και οπτικοακουστικό υλικό) 

Βιβλιοθήκη
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Έρευνα

Εσωτερική Χρηματοδότηση (σε €) για την Ερευνητική Δραστηριότητα 2010-2020

Εξωτερική Χρηματοδότηση (σε €) για την Ερευνητική Δραστηριότητα 2010-2020
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Δωρεές

Κατάσταση Τρέχοντων Ερευνητικών Προγραμμάτων 2020

  Εσωτερική Χρηματοδότηση 
Ερευνητικά Προγράμματα 31 

Προγράμματα Ιδρύματος «Α. Γ. Λεβέντη» 10 
Εναρκτήριες Χρηματοδοτήσεις 41 

  Εξωτερική Χρηματοδότηση 
Ευρωπαϊκά, Διεθνή και άλλα Προγράμματα 185 

Προγράμματα ΙδΕΚ 184 

 Ποσό (σε €)                     7.267.888 1.451.401 6.854.092 945.451 309.545 

Δωρεές προς το Πανεπιστήμιο 2016-2020

 ΕΤΟΣ 2016 2017 2018 2019 2020 

 Χρηματοδότηση Πρόγραμμα Αριθμός 
 Προγραμμάτων 
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Συνολικές Δαπάνες Πανεπιστημίου (σε €) για τα Έτη 2014-2020

Δαπάνες Πανεπιστημίου κατά Κεφάλαιο (σε € και %) για το Έτος 2020

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες  
και Αποθεματικό 

€28.017.122 / 22%

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
€17.577.270 / 14%

Διαχειριστικά Έξοδα 
€11.069.937 / 9%

Λειτουργικές Δαπάνες 
€6.970.115 / 6%

Τρέχουσες Δαπάνες 
€61.934.998 / 49%

Οικονομική Διαχείρηση
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Διεθνείς Σχέσεις



Διεθνοποίηση  
Η διεθνοποίηση αποτελεί πρώτιστο στρατηγικό στόχο του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η προβολή 
του έργου του, η κινητικότητα του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και των φοιτητών, 
η προσέλκυση φοιτητών από τον διεθνή χώρο και οι διεθνείς συνεργασίες, τόσο σε διδακτικό 
όσο και σε ερευνητικό επίπεδο, είναι υψίστης σημασίας για το Πανεπιστήμιο. 

Παρά τους περιορισμούς που επέφερε η πανδημία κατά το 2020, η διεθνής παρουσία του Ιδρύ-
ματος συνεχίστηκε με επιτυχία, μέσα από διάφορες δράσεις, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν είτε 
με φυσική παρουσία είτε διαδικτυακά.  Τέτοιες δράσεις περιλάμβαναν την ενεργή συμμετοχή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου σε διεθνή πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς, την υπογραφή 
διμερών συμφωνιών συνεργασίας με ξένα πανεπιστήμια,  τη φιλοξενία ξένων αντιπροσωπειών 
και τις επαφές με πρεσβείες ξένων χωρών στη Κύπρο. 

Αντιπροσωπείες πανεπιστημίων και οργανισμών από τον διεθνή χώρο και εκπρόσωποι πρε-
σβειών ξένων χωρών στην Κύπρο επισκέφθηκαν το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Από τις επισκέψεις 
αυτές ξεχωρίζουν η επίσκεψη του Πρέσβη της Ρωσίας στην Κυπριακή Δημοκρατία, ο οποίος 
ήταν παρών στην τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου, καθώς και η επίσκεψη αντιπροσωπείας από την 
Πρεσβεία της Σαουδικής Αραβίας. 

Το 2020, παρά τις δυσκολίες λόγω της πανδημίας, δόθηκε στο Πανεπιστήμιο η ευκαιρία 
για περαιτέρω σύσφιξη των σχέσεών του με τους εταίρους του στον διεθνή χώρο.  
Αξιοποιώντας τις τεχνολογικές και άλλες του υποδομές, συνέχισε την έντονη παρουσία 
του σε πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς, την υπογραφή διμερών συμφωνιών 
συνεργασίας και τη συμμετοχή του σε δραστηριότητες προσέλκυσης φοιτητών, για την 
υλοποίηση του στρατηγικού στόχου της διεθνοποίησης. Υπογράφηκαν, παράλληλα, 
αρκετές νέες συμφωνίες ΕRASMUS+, οι οποίες θα δώσουν την ευκαιρία στους φοιτητές 
και στο προσωπικό για κινητικότητες σε νέους προορισμούς, στο άμεσο μέλλον. Τέλος, 
η Συμμαχία YUFE (Young Universities for the Future of Europe), συμπλήρωσε, τον 
Δεκέμβριο του 2020, τον πρώτο χρόνο υλοποίησης των δράσεών της. 
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Υπογραφή Συμφωνίας Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Ρωσικού Πολιτιστικού Κέντρου, στην 
παρουσία του Εξοχότατου Πρέσβη της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Κύπρο κ. Stanislav Osadchiy (21 Σεπτεμβρίου 2020).

Επίσκεψη του Εξοχότατου Πρέσβη της Σαουδικής Αραβίας κ. Khaled Mohammed Ismail Badawi Al Sharif 
 στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (14 Οκτωβρίου 2020).



Συμμετοχή Πανεπιστημίου Κύπρου στη 
Συμμαχία YUFE (Young Universities for 
the Future of Europe) 
H Συμμαχία YUFE, στην οποία το Πανεπιστήμιο συμ-
μετέχει πολύ ενεργά ως εταίρος, συμπλήρωσε, τον 
Δεκέμβριο 2020, τον πρώτο χρόνο υλοποίησης των 
δράσεών της. Βασικά επιτεύγματα της Συμμαχίας 
που έχουν σημειωθεί κατά το πρώτο έτος είναι η δη-
μιουργία του Παραρτήματος Διπλώματος YUFE 
(YUFE Diploma Supplement Track) με την προ-
σφορά μαθημάτων από διάφορα τμήματα των πα-
νεπιστημίων YUFE, η δημιουργία της Ακαδημίας 
YUFE (YUFE Academy), με σειρά δωρεάν διαλέξεων 
ανοικτών σε στελέχη των YUFE πανεπιστημίων, η 
προκήρυξη και πλήρωση επτά θέσεων για μεταδι-
δακτορικούς ερευνητές σε ένα από τα πανεπιστήμια 
YUFE, η επιτυχής έκβαση της πρότασης στο H2020 
YUFERING (YUFE Transforming R&I through Europe-
wide KNowledGe), με συντονιστή το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και εταίρους τα πανεπιστήμια της Συμμα-
χίας YUFE, καθώς και η πλήρης ένταξη των δύο συ-
νεργαζόμενων πανεπιστημίων Rijeka (Κροατία) και 
Nikolaus Copernicus (Πολωνία) στη Συμμαχία. 
Πέραν της στενής συνεργασίας και σημαντικής προ-
σφοράς της ομάδας εργασίας του Πανεπιστημίου 
στον σχεδιασμό και την υλοποίηση των δράσεων 
του YUFE, η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στη 

Συμμαχία ενίσχυσε την προσπάθεια για την έναρξη 
της λειτουργίας του Γραφείου Πολυμορφίας, Ενσω-
μάτωσης και Ισότητας του Πανεπιστημίου. 

Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα 
Σπουδών 
Σε συνεργασία με πανεπιστήμια από τον διεθνή 
χώρο, προσφέρονται πέντε διαπανεπιστημιακά 
προγράμματα σπουδών, εκ των οποίων το ένα είναι 
το διεπιστημονικό Ευρωπαϊκό Μάστερ στα Ανθρώ-
πινα Δικαιώματα και στον Εκδημοκρατισμό (EMA). 
Διευθύνεται από το Global Campus Council of 
Human Rights, με συμμετοχή 41 ιδρυμάτων. Άλλο 
ένα διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα το οποίο προ-
σφέρεται στην αγγλική γλώσσα είναι το Πρό-
γραμμα στη Διοίκηση και Οικονομικά (Master in 
Business Economics - TIME MBE), μεταξύ του Τμή-
ματος Οικονομικών του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
του Πανεπιστημίου Κρήτης και του Wageningen 
University Ολλανδίας. 

Προσέλκυση Φοιτητών από τον Διεθνή 
Χώρο 
Κατά το 2020, συνεχίστηκαν οι ενέργειες για προ-
σέλκυση φοιτητών από τον διεθνή χώρο, μέσα από 
τη συμμετοχή σε διαδικτυακές ημερίδες στην Ελ-
λάδα, καθώς και στις εκπαιδευτικές εκθέσεις στο 
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Ομάν και στην Ινδία. Παράλληλα, όπως κάθε χρόνο, 
το Πανεπιστήμιο συμμετείχε με δικό του περίπτερο 
στη Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου «Εκπαί-
δευση και Καριέρα». 

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για προσέλκυση φοι-
τητών από τον διεθνή χώρο, το Πανεπιστήμιο προχώ-
ρησε στην προκήρυξη θέσεων και υποτροφιών για 
διεθνείς σπουδαστές για φοίτηση σε ελληνόφωνα 
προπτυχιακά προγράμματα του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου κατά το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022.   

Παράλληλα, ετοιμάστηκε προωθητικό και ενημε-
ρωτικό υλικό το οποίο, εκτός από τη διάθεσή του 
σε εκθέσεις και ημερίδες προσέλκυσης, στάλθηκε 
στις πρεσβείες της Κύπρου στο εξωτερικό. Πέρα 
από το υλικό, το Πανεπιστήμιο είχε παρουσία σε 
διεθνείς ιστοσελίδες μέσω καταχωρήσεων, όπως 
για παράδειγμα οι Times Higher Education και το 
Newsweek.com.  

Επαφές με την Ομογένεια  
Όπως κάθε χρόνο, έτσι και το 2020, το Πανεπιστή-
μιο, σε συνεργασία με τη ΝΕΠΟΜΑΚ και το Γραφείο 
Επιτρόπου Προεδρίας, πρόσφερε σε 37 νέους ένα 
εντατικό διαδικτυακό πρόγραμμα εκμάθησης της 
ελληνικής γλώσσας το οποίο είναι, παράλληλα, και 
πολιτισμικό, και απευθύνεται σε νέους Κύπριους 
από τον Καναδά, τις ΗΠΑ, την Αυστραλία, το Ηνω-
μένο Βασίλειο, τη Νότιο Αφρική και την Ελλάδα.  

Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου  
Το Πανεπιστήμιο έχει διασφαλίσει την ενεργό πα-
ρουσία του στα ευρωπαϊκά δρώμενα που το αφο-
ρούν, με τη συμβολή του στη συνεχή υποστήριξη 
του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου (ΕΓΚ).  

Το ΕΓΚ είχε ενεργό συμμετοχή σε πολλές εκδηλώσεις 
δικτύωσης και ενημέρωσης (κυρίως διαδικτυακές), 
εκπροσωπώντας τα μέλη του και συμβάλλοντας, 
έτσι, ενεργά στη διεθνοποίησή τους, αλλά και στην 
ανάπτυξη συνεργασιών σε θέματα εκπαίδευσης, κα-
τάρτισης, έρευνας, καινοτομίας και τεχνολογίας. Επί-
σης, εντός του 2020, το Γραφείο συμμετείχε ενεργά 
σε σημαντικά δίκτυα που δραστηριοποιούνται στις 
Βρυξέλλες, με στόχο νέες συνεργασίες και ευκαιρίες 
για τα μέλη του. Μέσα από τις δράσεις του, το ΕΓΚ 
συνεχίζει να υποστηρίζει και να προωθεί την ποι-
οτική εκπαίδευση και την επιστημονική αριστεία.  

Διεθνείς Συνεργασίες 
Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας 
Κατά τη διάρκεια του 2020, το Πανεπιστήμιο υπέ-
γραψε Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας (διαπανε-
πιστημιακές, μεταξύ σχολών ή διατμηματικές) με τα 
ακόλουθα πανεπιστήμια (ο συνολικός αριθμός δι-
μερών συμφωνιών συνεργασίας που ήταν σε ισχύ 
κατά το 2020 ανήλθε στις 136): 

•  Αίγυπτος: Egypt-Japan University of Science and 
Technology 

•  Ελβετία: University of Bern  

•  Ελλάδα: Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

•  Ελλάδα: Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογι-
κής Ανάπτυξης  

•  ΗΠΑ: Texas A&M University 

•  Ινδία: O.P. Jindal Global University 

•  Ινδία: Indian Institute of Management Bodh 
Gaya (IIM Bodh Gaya) 

•  Ιορδανία: German Jordanian University 

•  Ισραήλ: Tel Aviv University 

•  Κίνα: Tsinghua University Science Park (TusPark) 
- Us Holdings Ltd 

•  Κίνα: Shanghai School of Tea 

•  Κίνα: Xi'an International University 

•  Λίβανος: Saint-Joseph 

•  Λίβανος: Haigazian University 

•  Μεξικό: Universidad Anahuac 

•  Μολδαβία: Free International University of 
Moldova  

•  Ρωσία: Petrozavodsk State University 

•  Σερβία: State University of Novi Pazar 

•  Σερβία: University of Novi Sad  

•  Σερβία: University of Kragujevac 

•  Σλοβενία: Πανεπιστήμιο Ljubljana 

Οι πιο πάνω συμφωνίες προνοούν, μεταξύ άλλων, 
την ανταλλαγή φοιτητών και προσωπικού, την αν-
ταλλαγή διδακτικού και ερευνητικού υλικού, καθώς 
και την πραγματοποίηση κοινών ερευνητικών προ-
γραμμάτων και συνεδρίων. 
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Δίκτυα/Οργανισμοί 
Το Πανεπιστήμιο συμμετείχε, το 2020, σε περίπου 
65 δίκτυα και οργανισμούς, ενώ ήταν μέλος, μεταξύ 
άλλων, στα ακόλουθα: 

•  Σύνδεσμος Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (EUA) 

•  Δίκτυο Πανεπιστημίων Πρωτευουσών της Ευρώ-
πης (UNICA) 

•  Διεθνής Σύνδεσμος Πανεπιστημίων (IAU)  

•  SGroup Universities in Europe (SGroup) 

•  Σύνδεσμος Πανεπιστημίων Κοινοπολιτείας 
(ACU) 

•  Ευρω-Μεσογειακό Δίκτυο Πανεπιστημίων 
TETHYS 

•  Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Συντονιστών ERASMUS 
(EAEC) 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμε-
τείχε ενεργά, το 2020, στις δραστηριότητες της 
Ένωσης Μεσογειακών Πανεπιστημίων (UNIMED), 
ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Παράλληλα, 
μεγάλος αριθμός ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού συμμετείχε ενεργά σε δραστηριότητες 
δικτύων/οργανισμών, όπως για παράδειγμα στην 
Ομάδα Υπεύθυνων Διεθνών Σχέσεων των Δικτύων 
UNICA, SGroup, και στην Ομάδα Βιβλιοθηκών Πα-
νεπιστημίων του Δικτύου UNICA. 

Το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται στενά, επίσης, με τις 
γενικές διευθύνσεις της Έρευνας, και της Εκπαίδευ-
σης και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, την 
ΟΥΝΕΣΚΟ, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανώτατης Εκπαί-
δευσης, το Συμβούλιο της Ευρώπης και πολλούς 
άλλους διεθνείς οργανισμούς. Επίσης, το Πανεπι-
στήμιο διατηρεί στενή συνεργασία με το Υπουργείο 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, το 
Υπουργείο Εξωτερικών, το Κυπριακό Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο και άλλους τοπικούς φο-
ρείς. Παράλληλα, υπάρχει στενή συνεργασία με-
ταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και πρεσβειών ξένων 
χωρών στην Κύπρο, αλλά και πρεσβειών της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας στο εξωτερικό. 

Aula Cervantes  
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξενεί στην Πανεπι-
στημιούπολη το Instituto Cervantes de Nicosia 
(https://nicosia.cervantes.es/gr), η κύρια αποστολή 
του οποίου είναι η διάδοση της ισπανικής γλώσσας 
και του πολιτισμού των ισπανόφωνων χωρών. Κατά 

τη διάρκεια του 2020, το Ινστιτούτο κατάφερε να 
πραγματοποιήσει τις προγραμματισμένες εξεταστι-
κές Ισπανικών DELE, και μετέφερε όλες του τις ακα-
δημαϊκές και πολιτιστικές του δραστηριότητες 
(κινηματογράφος, συναυλίες κ.λπ.) σε διαδικτυακή 
μορφή. Παράλληλα, βοήθησε Κύπριους σπουδαστές 
που είχαν μεταβεί στην Ισπανία για σπουδές, στο 
πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ανταλλαγών και 
συνεργάστηκε, επίσης, με το Κέντρο Γλωσσών του 
Πανεπιστημίου, στη διοργάνωση μαθημάτων κατάρ-
τισης για καθηγητές της ισπανικής γλώσσας, από εξει-
δικευμένους γλωσσολόγους και ακαδημαϊκούς. 

Ινστιτούτο Κομφούκιος στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Το 2020, το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστή-
μιο Κύπρου (www.ucy.ac.cy/confucius), συμπλή-
ρωσε έξι χρόνια λειτουργίας. Κατά το 2020, λόγω 
της πανδημίας, διοργάνωσε διαδικτυακές εκπαι-
δευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις, ενώ συνέχισε, 
παράλληλα, την προσφορά μαθημάτων κινεζικής 
γλώσσας στους φοιτητές του Πανεπιστημίου, ως 
επιλεγόμενο μάθημα. Συγκεκριμένα, 99 συνολικά 
φοιτητές παρακολούθησαν μαθήματα κινεζικής 
γλώσσας και στα πέντε επίπεδα που προσφέρθη-
καν. Επίσης, το Ινστιτούτο συνέχισε την προσφορά 
μαθημάτων κινεζικής γλώσσας για το κοινό (για 
ενήλικες, εφήβους και παιδιά), καθώς και για μαθη-
τές ιδιωτικών σχολείων.  

Το Ινστιτούτο Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου αποτελεί, από το 2019, το μοναδικό επίσημο 
εξεταστικό κέντρο για πιστοποίηση της κινεζικής 
γλώσσας στην Κύπρο. To HSK (Hanyu Shuiping 
Kaoshi) είναι ένα διεθνές τυποποιημένο σύστημα 
εξέτασης και αξιολόγησης της κινεζικής γλώσσας, 
το οποίο εφαρμόζεται από την Εθνική Επιτροπή Πι-
στοποίησης της Κινεζικής Γλώσσας (HΑΝΒΑΝ), του 
Υπουργείου Παιδείας της Κίνας. Το σύστημα εξέτα-
σης HSK πιστοποιεί το επίπεδο γνώσης και ικανό-
τητας χρήσης της Κινεζικής ως ξένης γλώσσας στην 
καθημερινότητα, αλλά και σε ακαδημαϊκά και εργα-
σιακά περιβάλλοντα. Το 2020 παρακάθησαν συνο-
λικά 36 άτομα στην εν λόγω εξέταση.  

Το 2020, στο πλαίσιο συμφωνίας συνεργασίας με 
τον κινέζικο κολοσσό τηλεπικοινωνιακού εξοπλι-
σμού Huawei Technologies (Cyprus) Co. LTD και 
μετά από πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Κομφού-
κιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, οκτώ φοιτητές του 
Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανι-
κών Υπολογιστών είχαν την ευκαιρία να συμμετά-
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σχουν στο Διαδικτυακό Πρόγραμμα “Seeds for the 
Future”, που διοργανώνει η Huawei. Η πρωτοβουλία 
αυτή αποσκοπεί στην ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέ-
ματα τεχνολογίας πληροφορικής και υπολογιστών, 
στη βελτίωση της μεταφοράς γνώσης, στην προ-
ώθηση της καλύτερης κατανόησης και ενδιαφέρον-
τος στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, και στη 
βελτίωση και ενθάρρυνση της περιφερειακής οικο-
δόμησης και συμμετοχής στη ψηφιακή κοινότητα. 

Κινητικότητα 
Από το ακαδημαϊκό έτος 1998-1999, το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου συμμετέχει στο Πρόγραμμα ERASMUS+, 
το οποίο προνοεί, μεταξύ άλλων δραστηριοτήτων, 
ανταλλαγές φοιτητών και προσωπικού.  

ERASMUS+ Σπουδές: Εξερχόμενη 
Κινητικότητα Φοιτητών  
Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι εξερχόμενοι φοι-
τητές ERASMUS+ ανήλθαν στους 180. Μεγαλύτερη 
συμμετοχή υπήρξε από τους φοιτητές των τμημά-
των Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών (23), Ψυ-
χολογίας (22), Οικονομικών (19), Λογιστικής και 

Χρηματοοικονομικής (18), Δημόσιας Διοίκησης και 
Διοίκησης Επιχειρήσεων (14), Πληροφορικής (14), 
και Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (14). 

ERASMUS+ Σπουδές: Εισερχόμενη 
Κινητικότητα Φοιτητών 
Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι εισερχόμενοι φοι-
τητές ΕRASMUS+ ανήλθαν στους 204 (εκ των οποίων 
οι 4 από το Πρόγραμμα ERASMUS+ International και 
οι 2 μέσω διμερών συμφωνιών εκτός Προγράμματος 
ERASMUS+). Ο μεγαλύτερος αριθμός φοιτητών κα-
τέληξε στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοί-
κησης και, πιο συγκεκριμένα, στα τμήματα Δημόσιας 
Διοίκησης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (47) και Οικο-
νομικών (17), λόγω του ότι η Σχολή αυτή προσφέρει 
μαθήματα στην αγγλική γλώσσα ειδικά για φοιτητές 
ERASMUS+. Ακολουθούν, τα τμήματα Αγγλικών 
Σπουδών (30), Ψυχολογίας (19), Γαλλικών και Ευρω-
παϊκών Σπουδών (16), Κοινωνικών και Πολιτικών Επι-
στημών (14) και Επιστημών της Αγωγής (14). 

ERASMUS+: Εξερχόμενη Κινητικότητα 
Προσωπικού για Διδασκαλία και 
Κατάρτιση 
Στην κινητικότητα ακαδημαϊκού προσωπικού, το 
2019-2020,  ο συνολικός αριθμός ανήλθε στους 4. Η 
κινητικότητα ήταν κατά πολύ μειωμένη σε σχέση με 
προηγούμενα έτη, λόγω της πανδημίας, καθώς ακυ-
ρώθηκαν όλα τα ταξίδια τα οποία είχαν προγραμμα-
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τιστεί. Όσον αφορά στην κινητικότητα διοικητικού 
προσωπικού για κατάρτιση υπήρξε συμμετοχή ενός 
ατόμου, καθώς και σε αυτή την κατηγορία όλα τα 
ταξίδια ακυρώθηκαν.  

ERASMUS+: Διμερείς Συμφωνίες 
Συνεργασίας  
Οι Διμερείς Συμφωνίες ERASMUS+, κατά το 2019-
2020, ανήλθαν στις 755, με 369 περίπου πανεπιστή-
μια σε 31 χώρες.  

ERASMUS+ Σπουδές 

Οι Αριθμοί για την Περίοδο 1999-2020 
Στους 2692 ανήλθε ο αριθμός των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου που φοίτησαν, κατά την πε-
ρίοδο 1999-2020, σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια 
της Ευρώπης, ενώ φιλοξενήθηκαν 2384 φοιτητές 

ERASMUS+. Επίσης, έλαβαν μέρος σε διδακτικές 
αποστολές γύρω στα 219 μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού, και σε αποστολές κατάρτισης, 236 
μέλη του διοικητικού προσωπικού. 

ERASMUS+ Τοποθετήσεις: Εξερχόμενη 
Κινητικότητα Φοιτητών 2019-2020 
Το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, οι εξερχόμενοι φοι-
τητές και νέοι απόφοιτοι  που συμμετείχαν σε τοπο-
θετήσεις ανήλθαν στους 71. Ο αριθμός ήταν 
σημαντικά μειωμένος λόγω της πανδημίας. Οι το-
ποθετήσεις πραγματοποιήθηκαν από τον Οκτώ-
βριο του 2019 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020 σε 
εταιρείες/οργανισμούς στο Βέλγιο, Τσεχία, Δανία, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ισλανδία, Ιταλία, Φιλανδία,  Ολ-
λανδία, Αυστρία, Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία, Κρο-
ατία, Πολωνία και Ηνωμένο Βασίλειο.

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ34

Εξερχόμενοι Φοιτητές ERASMUS+ ανά Τμήμα 2019-2020 
(σύνολο 18 τμήματα, 180 φοιτητές)
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Εισερχόμενοι Φοιτητές ERASMUS+ ανά Τμήμα 2019-2020 
(σύνολο 20 τμήματα, 204 φοιτητές)

ΑΓΓ        =   Αγγλικών Σπουδών 

ΑΡΗ       =   Αρχιτεκτονικής  

ΒΙΟ        =   Βιολογίας  

ΒΝΕΣ     =   Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 

ΓΕΣ        =   Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

ΔΕΔ       =   Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας 
Διοίκησης 

ΕΠΑ       =   Επιστημών της Αγωγής 

ΕΠΛ       =   Πληροφορικής 

ΗΜΜΥ  =   Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών 

ΙΣΑ        =   Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

ΚΠΕ       =   Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών  

ΚΦΙ        =   Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 

ΛΟΧ      =   Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής 

ΜΑΣ      =   Μαθηματικών και Στατιστικής 

ΜΜΚ     =   Μηχανικών Μηχανολογίας και 
Κατασκευαστικής 

ΝΟΜ     =   Νομικής 

ΟΙΚ        =   Οικονομικών 

ΠΛΗ      =   Πληροφορικής 

ΤΟΥ       =   Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών 

ΧΗΜ     =   Χημείας 

ΨΥΧ      =   Ψυχολογίας

Επεξήγηση Συντμήσεων Τμημάτων
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Εισερχόμενοι Φοιτητές ERASMUS+ ανά Χώρα 2019-2020 
(σύνολο 20 χώρες, 204 φοιτητές) 

Εξερχόμενοι Φοιτητές ERASMUS+ ανά Χώρα 2019-2020 
(σύνολο 20 χώρες, 180 φοιτητές) 
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Διεθνείς Κατατάξεις Πανεπιστημίου Κύπρου 2020

Κατηγορία Κατάταξη Οργανισμός

Καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου 501-600 Times World University Rankings 

200 καλύτερα νέα πανεπιστήμια διεθνώς 67 Times Higher Education 
Young University Rankings 

Καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης 195 Times European University Rankings 

Καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου 601-700 Λίστα Σαγκάης 

Electrical and Electronic Engineering 301-400  

Physics 301-400  

Education 151-200  

Καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου 477  

Τομέας εκπαιδευτικών σπουδών Ανάμεσα στα 201-250  

Τομέας Αρχαιολογίας Ανάμεσα στα 101-150    

Καλύτερα πανεπιστήμια Περιφέρειας  
Αναδυόμενης Ευρώπης και Κεντρικής  
Ασίας (EECA Region) 55  

Καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου 665 Webometrics 

Καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου 516  

Καλύτερα πανεπιστήμια της Ευρώπης 221

Λίστα Σαγκάης  .

  QS World University Rankings

U.S. News Best Global  
University Rankings
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Πανεπιστήμιο Κύπρου Εξασφάλισε το εξαιρετικά ανταγωνιστικό πρόγραμμα ERC 
Synergy Grant για την ερευνητική πρόταση-έργο “Water-Futures”, 
συνολικού ύψους €10.000.000, με συντονιστή επιστήμονα του 
Έργου τον καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου, Διευθυντή του 
Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος». 

Επίκουρος καθηγητής Στέλιος Τιμοθέου 
(Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών)  
Αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης  
Κρικίδης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Υπολογιστών)

Διεθνές βραβείο “2019 IEEE Signal Processing Letters Best Paper 
Award” έλαβαν οι δύο ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για το καλύτερο δημοσιευμένο άρθρο από το διεθνές 
επιστημονικό περιοδικό IEEE Signal Processing Letters, για το 
ερευνητικό τους άρθρο με τίτλο “Fairness for Non-Orthogonal 
Multiple Access in 5G Systems”.

Διεθνείς Διακρίσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 2020

Αποδέκτης Διάκριση

Καθηγητής Χαρίδημος Τσούκας  
(Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων  
και Δημόσιας Διοίκησης)  
Professor Jörgen Sandberg  
(Business School of the University of 
Queensland)

Βραβείο James G. March για το ερευνητικό δοκίμιο των δύο 
καθηγητών με τίτλο “Sensemaking reconsidered: Towards a 
broader understanding through phenomenology”, στο πλαίσιο 
του 36ου European Group of Organization Studies (EGOS) 
Colloquium, που πραγματοποιήθηκε στο Αμβούργο της 
Γερμανίας.

Καθηγήτρια Δέσπω Φάττα-Κάσινου  
(Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Περιβάλλοντος)  
Αναπληρωτής καθηγητής Ιωάννης Κρικίδης 
(Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών) 

Στη λίστα με τους 6390 «εκλεκτούς» επιστήμονες – 
περιλαμβανομένων 66 βραβευθέντων με το Βραβείο Νόμπελ και 
υποψηφίων για το Βραβείο Νόμπελ– που άσκησαν τη  
μεγαλύτερη επιρροή παγκοσμίως το 2020, βρίσκονται  
οι δύο ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Τα αποτελέσματα προκύπτουν από την απήχηση του έργου τους 
για την τελευταία εντεκαετία, από τον Ιανουάριο του 2009 έως το 
Δεκέμβριο του 2019. Ο κατάλογος με τίτλο “The Highly Cited 
Researchers” συντάσσεται από τον  
διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Web of Science Group στο 
πλαίσιο του Έργου Clarivate Analytics. 

Αναπληρώτρια καθηγήτρια Daniella Donno 
(Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών)

Το Βραβείο “James Caporaso Best Paper Award” καλύτερου 
άρθρου που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Comparative Political 
Studies για το έτος 2019, απονεμήθηκε, το 2020, στην 
αναπληρώτρια καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για τη  
δημοσίευση με τίτλο “Authoritarian institutions and women’s 
rights”. 
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Διεθνείς Διακρίσεις Πανεπιστημίου Κύπρου 2020 (συνέχεια)

Αποδέκτης Διάκριση

Μεταδιδακτορική ερευνήτρια Στέφανη 
Ρούσου (Τμήμα Κλασικών Σπουδών και 
Φιλοσοφίας)

Βραβείο “First Book Award” του διεθνούς οργανισμού  
Κλασικών Σπουδών “Classical Association of the Middle West and 
South” που εδράζεται στις ΗΠΑ, για το βιβλίο της με τίτλο Pseudo 
Arcadius’ Epitome of Herodian’s ‘De Prosodia Catholica’: Edited with 
an Introduction and Commentary. Η μελέτη εκδόθηκε το 2018  
από τον εκδοτικό οίκο Oxford University Press.

Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου  
(Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Υπολογιστών) 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Σ. Παττίχης  
(Τμήμα Πληροφορικής) 
Καθηγητής Ανδρέας Πιτσιλλίδης  
(Τμήμα Πληροφορικής)

Διάκριση των τριών καθηγητών οι οποίοι περιλαμβάνονται στην 
τελευταία 7η ετήσια έκδοση της παγκόσμιας κατάταξης 
κορυφαίων επιστημόνων για το 2020, που δημοσίευσε το 
Guide2Research, στα θέματα της Πληροφορικής και 
Ηλεκτρονικών. 

Εργαστήριο Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας  
και στην Ερευνητική Μονάδα Ενεργειακής 
Αειφορίας «ΦΩΣ»

Διεθνές Περιβαλλοντικό Βραβείο “Energy Globe 2020” για την 
Κύπρο, από τη Διεθνή Κριτική Επιτροπή “Energy Globe”, που έχει 
έδρα την Αυστρία. Τα περιβαλλοντικά βραβεία “Energy Globe 
Awards” είναι τα πιο γνωστά ανά το παγκόσμιο.

Λέκτορας Άντρια Σιήμη  
(Τμήμα Ψυχολογίας)

Συμπεριλήφθηκε στη λίστα των 100 διακεκριμένων απόφοιτων 
γυναικών του Τμήματος Πειραματικής Ψυχολογίας του 
Πανεπιστημίου της Οξφόρδης (Women Centenary Project).
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Έρευνα



Το Πανεπιστήμιο έχει αντλήσει το μεγαλύτερο μέρος της χρηματοδότησης για ερευνητικές δρα-
στηριότητες από εξωτερικές πηγές, με €25.800.000, ενώ από τον κρατικό προϋπολογισμό και τα 
ίδια έσοδα του Πανεπιστημίου δαπανήθηκαν γύρω στα €5.000.000. Η εξωτερική χρηματοδότηση 
προήλθε κυρίως από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της ΕΕ για Έρευνα και Καινοτομία, αλλά 
και το αντίστοιχο εθνικό Πρόγραμμα “RESTART 2016-2020” του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτο-
μίας (ΙδΕΚ). Συγκεκριμένα, πιο κάτω αναφέρονται κάποια χαρακτηριστικά επιτεύγματα στην εξα-
σφάλιση εξωτερικής χρηματοδότησης από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο κατατάσσεται: 

• Πρώτο στην Κύπρο, αλλά και ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς από τις χώρες WIDENING 
(16 μέλη ΕΕ και 11 συνδεδεμένες χώρες, οι οποίες είναι αναπτυσσόμενες σε θέματα έρευνας), 
σε εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα για Έρευνα και Καινοτο-
μία της ΕΕ «Ορίζοντας 2020» με πέραν των €75.000.000 από την αρχή του Προγράμματος. Το 
αντίστοιχο ποσό για το προηγούμενο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7) ήταν €30.000.000. 

• Στην 137η θέση σε εξασφάλιση χρηματοδότησης ανάμεσα σε πέραν των 40.000 οργανισμών 
από την ΕΕ και όλο τον κόσμο σε εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από το Πρό-
γραμμα για Έρευνα και Καινοτομία της ΕΕ «Ορίζοντας 2020». 

• Πρώτο σε εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από το Πρόγραμμα “RESTART 2016-
2020” του ΙδΕΚ ανάμεσα σε όλους τους οργανισμούς, με περίπου €30.000.000 από την αρχή 
του Προγράμματος.

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επιδιώκει την αριστεία στην έρευνα, φιλοδοξώντας να 
καταστεί ένα αειφόρο ακαδημαϊκό ίδρυμα με διεθνή ερευνητική δράση. Στόχος του 
είναι τόσο η διεύρυνση της υφιστάμενης επιστημονικής γνώσης όσο και η αξιοποίηση 
εφαρμοσμένης και πολυθεματικής έρευνας, για δημιουργία καινοτόμων λύσεων προς 
όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας, με την αντιμετώπιση μεγάλων κοινωνικών 
προκλήσεων. Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχει ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα θεμελιωδών και 
εφαρμοσμένων πεδίων, όπως στα παραδείγματα των επιλεγμένων ερευνητικών έργων 
που παρουσιάζονται στην ενότητα αυτή.
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Έρευνα



Επιλεγμένα Ερευνητικά Έργα 

An Εdition with Commentary of the Eighth Book of the Greek 
Anthology  

Δρ Μαρία Υψηλάντη  
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας 

Σύντομη Περιγραφή  
Το Πρόγραμμα, προϋπολογισμού €150.000, στο οποίο εργοδοτούνται δύο βασικοί 
ερευνητικοί συνεργάτες, έχει ξεκινήσει τον Οκτώβριο του 2019, έχει διετή διάρκεια 
(με δυνατότητα κάποιας παράτασης) και θα παραγάγει μια κριτική έκδοση με σχο-
λιασμό του Όγδοου Βιβλίου της Ελληνικής Ανθολογίας, δηλαδή των διακοσίων πε-
νήντα τεσσάρων επιγραμμάτων του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζηνού. Για την 
κριτική έκδοση μελετώνται τα χειρόγραφα που παραδίδουν το κείμενο και εξά-
γονται συμπεράσματα για την επιλογή της ορθότερης γραφής, στα σημεία όπου 
αυτά διαφοροποιούνται μεταξύ τους. Ο σχολιασμός έγκειται, μεταξύ άλλων, στη 
διερεύνηση των βιογραφικών στοιχείων του Γρηγορίου, όπως αυτά διαφαίνονται 
μέσα από τα υπό εξέταση επιγράμματα, στην ανάλυση της χρήσης των αρχαίων 
επιγραμματικών μοτίβων και λογοτύπων από τον Γρηγόριο και στην εξέταση του 
τρόπου με τον οποίο ο ποιητής προσαρμόζει χριστιανικές ιδέες στα επιτύμβια επι-
γράμματά του για συγγενικά και φιλικά του πρόσωπα. Η ερευνητική ομάδα εξετά-
ζει, επίσης, και ιδέες που βρίσκονται στις ομιλίες του Γρηγορίου. Σε αυτές τις ομιλίες 
παρουσιάζονται θέσεις και απόψεις που είτε συνάδουν είτε διαφοροποιούνται από 
το πνεύμα και τα αισθήματα ορισμένων από τα επιτύμβια, σημείο που παρουσιάζει 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Σε γενικές γραμμές, γίνεται προσπάθεια να διατηρηθεί μια 
ισορροπία μεταξύ της φιλολογικής έρευνας και της συζήτησης ιστορικών γεγονό-
των από τη βιογραφία του Γρηγορίου.  

Δράσεις και Αποτελέσματα  
Μέχρι στιγμής έχουν παρουσιασθεί σε τοπικό επίπεδο αποτελέσματα της εργασίας. 
Το κύριο παραδοτέο του Προγράμματος είναι μια μονογραφία που θα αποτελεί την 
σχολιασμένη έκδοση του Όγδοου Βιβλίου της Ελληνικής Ανθολογίας, δηλαδή των 
διακοσίων πενήντα τεσσάρων επιγραμμάτων του Αγίου Γρηγορίου του Ναζιανζη-
νού. Και σε αυτό το Πρόγραμμα (όπως και στο Πρόγραμμα για την ελληνική Βιβλική 
ποίηση) αναδεικνύονται ενδιαφέροντες τρόποι με τους οποίους συζεύγνυται και 
βρίσκεται σε διάλογο το χριστιανικό πνεύμα με την αρχαιοελληνική ποιητική πα-
ράδοση. Η δημιουργία της εν λόγω μονογραφίας θα καλύψει ένα σημαντικό βιβλιο-
γραφικό κενό και θα αποτελέσει έργο αναφοράς για τους μελετητές αυτού του 
σπουδαιότατου συγγραφέα και πατέρα της Εκκλησίας, καθώς θα φωτίσει πολλές 
πλευρές της ζωής και της ποιητικής του και θα δώσει το αξιόπιστο κριτικό κείμενο 
ενός χαρακτηριστικού μέρους της λογοτεχνικής του δημιουργίας. Έχει ήδη ολο-
κληρωθεί ένα σημαντικό μέρος της εργασίας και, κατόπιν υποβολής του και αξιο-
λόγησής του από τον διεθνή εκδοτικό οίκο Oxford University Press, έχει υπογραφεί 
το σχετικό συμβόλαιο για την έκδοση του βιβλίου σε αυτόν τον οίκο.  
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Σύντομο Βιογραφικό  
Η δρ Μαρία Υψηλάντη σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθη-
νών (Τμήμα Φιλολογίας, Κατεύθυνση Κλασική). Έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο 
King’s College (University of London) και εκπόνησε διδακτορική διατριβή στο Uni-
versity College (University of London, ως υπότροφος του Ι.Κ.Υ.) με θέμα An Edition 
with Commentary of Selected Epigrams of Crinagoras. Το Έργο εκδόθηκε ριζικά ανα-
θεωρημένο και εμπλουτισμένο με τα υπόλοιπα επιγράμματα του ποιητή, σε 
έκταση υπερδιπλάσια από αυτήν της διατριβής, από το Oxford University Press 
(2018). Από τον Σεπτέμβριο του 2004, διδάσκει Αρχαία Ελληνικὴ Φιλολογία στο 
Τμήμα Κλασικών Σπουδών και Φιλοσοφίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Στις δη-
μοσιεύσεις της περιλαμβάνονται πολλά άρθρα και οι μονογραφίες Τριφιοδώρου 
Ἰλίου Ἅλωσις (Αθήνα, Στιγμή 2019) και (με συνδημιουργό τη Laura Franco και συ-
νεισφορές των Filip Doroszewski και Claudia Greco), Nonnus’ Paraphrase between 
Poetry, Rhetoric and Theology: Rewriting the Fourth Gospel in the Fifth Century (Brill, 
Leiden 2020).  

Επικοινωνία: mypsilanti@ucy.ac.cy  

Ανάπτυξη Συμμάχων στην Ισότητα: Καινοτόμο Πρόγραμμα 
Ενσωμάτωσης στον Χώρο Εργασίας - Πρόγραμμα «Κοινωνική 
Καινοτομία» (ΙδΕΚ, Restart 2016-2020) 

Δρ Χριστιάνα Ιεροδιακόνου 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης  

Σύντομη Περιγραφή 
Το Έργο ξεκίνησε τον Ιανουάριο του 2019, έχει διάρκεια 42 μήνες (36 + 6 παράταση 
λόγω μητρότητας) και συνολικό προϋπολογισμό €100.575. Το δίκτυο συνεργασίας 
περιλαμβάνει τον Κυπριακό Σύνδεσμο Ανθρωπίνου Δυναμικού (Κυ.Συ.Δ.Α.Δ.), την 
ACCEPT ΛΟΑΤΙ Κύπρου, την Κυπριακή Ομοσπονδία Γυναικών Επιχειρηματιών, Επαγ-
γελματιών (Κ.Ο.Γ.Ε.Ε.) και το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας, 
Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Η Ανάπτυξη Συμμάχων στην Ισότητα είναι ένα καινοτόμο Πρόγραμμα που έχει δύο 
κύριους στόχους. Ο πρώτος στόχος αφορά στην κατανόηση των εμπειριών, αντι-
λήψεων και προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες και ομοφυλόφιλα άτομα 
στον εργασιακό χώρο της Κύπρου. Το Πρόγραμμα υιοθετεί μεικτές μεθόδους κοι-
νωνικής και οργανωσιακής έρευνας για να εντοπίσει τις πολυδιάστατες προκλήσεις 
που αντιμετωπίζουν αυτές οι ομάδες και τους παράγοντες που αποτρέπουν τη 
συμπερίληψή τους στην οργανωσιακή ζωή. Ο δεύτερος στόχος αφορά στην ανά-
πτυξη και εφαρμογή μιας καινοτόμου κοινωνικής λύσης που θα διευκολύνει την 
ειλικρινή συμπερίληψη των ομάδων αυτών στον εργασιακό χώρο. Το Πρόγραμμα 
θα συμβάλει στην ανάπτυξη Συμμάχων (Allies) μέσα στους οργανισμούς διαφό-
ρων τομέων. Ανώτερα διευθυντικά στελέχη θα κληθούν να λάβουν μέρος σε μια 
σειρά εργαστηρίων εκπαίδευσης που θα τους ενθαρρύνουν να: α) αντιληφθούν 
τους παράγοντες και συμπεριφορές που μπορεί να αποκλείουν τις γυναίκες και τα 
ομοφυλόφιλα άτομα από την καθημερινή οργανωσιακή ζωή, β) να αποκτήσουν 
τις γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να μπορέσουν 
να δράσουν ως ενεργοί σύμμαχοι ισότητας, και γ) να ενημερωθούν για τις ατομικές 
και οργανωσιακές δράσεις που μπορούν να αναπτύξουν ως Σύμμαχοι Ισότητας 
για τις γυναίκες και τα ομοφυλόφιλα άτομα στους χώρους εργασίας. 
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Δράσεις και Αποτελέσματα 
Το Έργο θα αξιολογήσει τον αντίκτυπο των εργαστηρίων και θα προτείνει ένα μον-
τέλο κοινωνικής δράσης για τη διαμόρφωση κοινωνικών πολιτικών εντός και εκτός 
οργανισμών. Παράλληλα, τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν σε αξιόλογα διεθνή 
ακαδημαϊκά περιοδικά και θα παρουσιαστούν σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, το Πρό-
γραμμα στοχεύει στη δημιουργία, αλλά και συνέχιση, της συνεργασίας μεταξύ κεν-
τρικών φορέων για την ευρεία διάδοση του συγκεκριμένου μοντέλου καινοτόμου 
κοινωνικής δράσης.    

Σύντομο Βιογραφικό 
Η δρ Χριστιάνα Ιεροδιακόνου είναι επίκουρη καθηγήτρια στο Τμήμα Διοίκησης 
Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνά της 
επικεντρώνεται σε θέματα εξισορρόπησης εργασιακής και μη εργασιακής ζωής, 
καριέρα, φύλο, εργασιακή ισότητα και ενσωμάτωση. Η εργασία της έχει παρου-
σιαστεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και δημοσιευτεί σε ακαδημαϊκά περιο-
δικά, όπως το Human Resource Management και το International Human Resource 
Management. 

Επικοινωνι ́α: c.ierodiakonou@ucy.ac.cy  

Delivering Affordable and Sustainable Housing in Europe 
(RE-DWELL) 

Δρ Νάτια Χαραλάμπους 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής 

Σύντομη Περιγραφή 
Οι ευρωπαϊκές κοινωνίες αντιμετωπίζουν σήμερα πολλαπλές προκλήσεις για την 
αειφορία, την κλιματική αλλαγή, την ανεργία, τη ρύπανση, τη βιώσιμη ενέργεια, 
τη μετανάστευση και τη γήρανση του πληθυσμού, με άμεσες και σημαντικές επι-
πτώσεις σε ζητήματα κατοίκισης. Η πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή και βιώσιμη 
στέγαση θεωρείται πλέον ένα από τα πιο σημαντικά εθνικά ζητήματα στην Ευ-
ρώπη, ενώ η αντιμετώπισή του αποδεικνύεται ιδιαίτερα δύσκολη. Το Έργο Re-
Dwell στοχεύει στην εκπαίδευση μιας νέας γενιάς επαγγελματιών με τις 
διεπιστημονικές δεξιότητες που απαιτούνται για την αντιμετώπιση της εν λόγω 
πρόκλησης και τη διασφάλιση μιας αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς στεγαστικής 
ανάπτυξης. Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν εταίροι από τις εξής χώρες: Κύπρο, Ισπα-
νία, Γαλλία, Κροατία, Ουγγαρία, Ολλανδία, Πορτογαλία και Βέλγιο. Το ερευνητικό 
Έργο έχει διάρκεια 48 μήνες (Οκτώβριος 2020-Σεπτέμβριος 2024) και είναι επιχο-
ρηγημένο από το ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Marie Curie Innovative Training Net-
works (ITN), «Ορίζοντας 2020». Ο συνολικός προϋπολογισμός του Έργου ανέρχεται 
σε €3.882.470. 

Για τη επίτευξη των στόχων του Έργου έχουν εγκριθεί 15 θέσεις για νέους διδα-
κτορικούς ερευνητές, για τη διεξαγωγή διεπιστημονικής έρευνας σε τρία θεματικά 
πεδία που αφορούν στον αρχιτεκτονικό και αστικό σχεδιασμό, στον συμμετοχικό 
σχεδιασμό με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, και στη στεγαστική πολιτική και 
χρηματοδότηση της κατοίκισης. Το έργο των νέων ερευνητών θα εποπτεύεται από 
εξειδικευμένο διεθνές συμβούλιο εμπειρογνωμόνων, από διαφορετικά ακαδη-
μαϊκά και επαγγελματικά πεδία, και θα ενισχύεται από το ερευνητικό και εκπαιδευτικό 
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πρόγραμμα του Re-Dwell, μέσα από σειρά μαθημάτων, εργαστηρίων και συνε-
δρίων. Περισσότερες πληροφορίες: www.re-dwell.eu 

Σύντομο Βιογραφικό 
Η δρ Νάτια Χαραλάμπους σπούδασε Αρχιτεκτονική στο Bartlett School of Archi-
tecture, University College London, University of London, απ’ όπου πήρε το B.Sc. 
in Architecture and Environmental Studies, το M.Sc. in Advanced Architectural 
Studies και το Diploma in Architecture. Ακολούθησε εκπόνηση διδακτορικής δια-
τριβής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών. Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα 
της κας Χαραλάμπους εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο μελέτης της έννοιας της 
χωρικής διάστασης της κοινωνίας και του πολιτισμού και επικεντρώνονται σε: α) 
σχέσεις χωρικής διαμόρφωσης, εθνικότητας και κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο 
στους χώρους κατοίκισης όσο και στον αστικό δημόσιο χώρο και β) εκπαιδευτικές 
προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Αρχιτεκτονικής. Συμμετέχει και συντονίζει διεθνή 
ερευνητικά έργα σε σχέση με τα εν λόγω ερευνητικά ενδιαφέροντα, συμπεριλαμ-
βανομένων των EPUM_Emerging Perspectives on Urban Morphology (Erasmus+), 
OIKONET (Erasmus Multilateral), KAEBUP_Knowledge Alliances for Evidence-Based 
Urban Practices (Knowledge Alliances). 

Επικοινωνία: charalambous.nadia@ucy.ac.cy 

Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε Δημόσια Πανεπιστημιακά Κτήρια 
με Κέντρα Δεδομένων (ΕΝΕΔΗ) 

Δρ Μάριος Δικαιάκος  
Καθηγητής 
Τμήμα Πληροφορικής 

Σύντομη Περιγραφή 
Στόχος του Έργου, το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το Πρόγραμμα Συνεργασίας 
«Interreg V-A Ελλάδα - Κύπρος 2014-2020», ήταν η μελέτη και η εφαρμογή μεθό-
δων μεγιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης, έξυπνης διαχείρισης ενέργειας και 
αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας για τη λειτουργία «Πράσινων Κέντρων Δεδομέ-
νων». Στο πλαίσιο του Έργου υλοποιήθηκε η εισαγωγή καθαρών τεχνολογιών με 
την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, υποστηρίζοντας τη μετάβαση 
προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στον απαι-
τητικό τομέα των Κέντρων Δεδομένων για τις ανάγκες της εκπαίδευσης και έρευνας. 
Το Έργο υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας 
(ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) Ελλάδος, το Πανεπιστήμιο Κρήτης και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Ξεκί-
νησε την 1η Δεκεμβρίου 2017 και ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. 

Δράσεις και Αποτελέσματα 
Οι κυριότερες εργασίες αφορούσαν σε: α) Ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου του 
Κέντρου Δεδομένων στη Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών, η οποία 
οδηγεί στην εξοικονόμηση ενέργειας και πόρων σε βάθος χρόνου λόγω της απο-
δοτικότερης χρήσης των κλιματιστικών συστημάτων, β) εγκατάσταση και λειτουρ-
γία φωτοβολταϊκού συστήματος για την παραγωγή ηλεκτρισμού από ηλιακή 
ενέργεια, η οποία οδηγεί σε εξοικονόμηση πόρων και μείωση εκπομπών CO2, γ) 
εγκατάσταση, διασύνδεση και λειτουργία αισθητήρων και ψηφιακών επιμετρητών 
για την καταγραφή, παρακολούθηση και ανάλυση της λειτουργίας του συστήματος 
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Εγκατάσταση ΦΒ Συστημάτων 
στο κτήριο ΘΕΕ 01.



παραγωγής/κατανάλωσης ενέργειας, δ) σχεδιασμό, υλοποίηση και λειτουργία 
πρωτότυπου λογισμικού συστήματος για τη συλλογή μετρικών, την απεικόνισή 
τους και τη διεξαγωγή στατιστικών μελετών και συγκρίσεων σε τοπικό και διασυ-
νοριακό επίπεδο, ε) δημιουργία δυνατότητας διασυνοριακής διαχείρισης υπολο-
γιστικών πόρων με στόχο τη βελτιστοποίηση της αξιοποίησης ηλιακής ενέργειας 
από Κέντρα Δεδομένων σε διασυνοριακό επίπεδο. 

Η νέα εγκατάσταση φωτοβολταϊκού (ΦΒ) συστήματος του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(ισχύος 41.31 kWp), υπολογίζεται πως θα αποδώσει, κατά τον πρώτο χρόνο λει-
τουργίας της, πέραν των 66 MWh ηλεκτρικής ενέργειας, εξοικονομώντας για το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ένα συνολικό ποσό πέραν των €13.000, με το αντίστοιχο 
περιβαλλοντικό όφελος να είναι η αποφυγή περίπου 49 τόνων εκπομπών CO2, 
καθώς και η αύξηση της αυτοκατανάλωσής του Πανεπιστημίου και κατ’ επέκταση, 
η μείωση της εξάρτησής του από το δίκτυο ισχύος της Κύπρου. 

Η συνεισφορά αυτή αναμένεται να διατηρηθεί στα υψηλά αυτά επίπεδα λόγω των 
ποιοτικών υλικών που έχουν επιλεχθεί και κυρίως, λόγω της εγγύησης αποδόσεως 
του συστήματος από τον προμηθευτή (τουλάχιστον 25 έτη). Ως αποτέλεσμα, ανα-
μένεται ότι εντός αυτής της περιόδου λειτουργίας το ΦΒ σύστημα θα αποδώσει 
πέραν των 1400 MWh ηλεκτρικής ενέργειας. Με βάση τις παρούσες τιμές, αυτό 
αντιστοιχεί σε εξοικονόμηση ενός συνολικού ποσού πέραν των €280.000 και απο-
φυγή περίπου 1000 τόνων εκπομπών CO2.  

Το ΦΒ σύστημα παρακολουθείται τακτικά από την ομάδα του Έργου μέσω συ-
στήματος παρακολούθησης που έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί για αυτό τον 
σκοπό. Σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση του χώρου, οι μετρήσεις των πε-
ριβαλλοντικών δεδομένων των συστοιχιών Η/Υ του ΚΔ, καθώς και των δωματίων 
του, κατέδειξαν πως οι καταγεγραμμένες τιμές συμβαδίζουν με το πρότυπο της 
American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers σχε-
τικά με προτεινόμενες οδηγίες για την παρακολούθηση των περιβαλλοντικών συν-
θηκών σε ΚΔ ή δωμάτια διακομιστών (θερμοκρασία περιβάλλοντος δωματίου: 
18-27 °C, υγρασία περιβάλλοντος δωματίου: <60% και θερμοκρασία συστοιχιών 
Η/Υ: 18-27 °C). 
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Η συγκεκριμένη εγκατάσταση έχει 
εκτιμώμενο Συντελεστή Απόδοσης 
(Σ.Α.) κατά τη διάρκεια του χρόνου 
79.26% (ενδεικτικά Καλός Σ.Α. > 75%  
και Εξαιρετικός Σ.Α. > 80%).  
Η εκτιμώμενη περίοδος αποπληρωμής 
είναι μόλις 4 χρόνια, ενώ η Καθαρά 
Παρούσα Αξία (ΚΠΑ) ανέρχεται στις 
€111,416.14. 



Το Έργο για το Πανεπιστήμιο Κύπρου υλοποιήθηκε από το Εργαστήριο Διαδικτυα-
κού Υπολογισμού (LINC) και το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (FOSS). Επι-
στημονικοί υπεύθυνοι του Έργου για το Πανεπιστήμιο Κύπρου ήταν οι καθηγητές 
Μάριος Δ. Δικαιάκος και Γιώργος Πάλλης (Τμήμα Πληροφορικής), και Γιώργος Ε. 
Γεωργίου (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών). 

 

Σύντομο Βιογραφικό 
Ο δρ Μάριος Δικαιάκος είναι καθηγητής Πληροφορικής στο Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου. Έχει κάνει προπτυχιακές σπουδές στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (αρι-
στούχος διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, 1988) και μεταπτυχιακές 
σπουδές στο Πανεπιστήμιο Princeton (ΗΠΑ), στην Επιστήμη των Υπολογιστών, 
όπου απέκτησε μεταπτυχιακό τίτλο το 1991 και διδακτορικό δίπλωμα το 1994. Έχει 
εργαστεί και διδάξει στο Πανεπιστήμιο της Washington Seattle (1994-1995). Έχει 
διατελέσει επισκέπτης ερευνητής και καθηγητής σύντομης διάρκειας στα πανεπι-
στήμια Κρήτης, Rutgers και στο Ερευνητικό Εργαστήριο Παρισίων της Digital 
Equipment Corporation, και επισκέπτης καθηγητής στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυ-
τεχνείο. Διετέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου (2010-2014), ιδρυτικός διευθυντής του Εργαστηρίου Διαδικτυακού 
Υπολογισμού (2001-σήμερα) και ήταν ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου Επιχει-
ρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύπρου (2014-2021). 

Επικοινωνία: mdd@cs.ucy.ac.cy 

Enhancing Differentiated Instruction and Cognitive Activation in 
Mathematics Lessons by Supporting Teacher Learning (EDUCATE) 

Δρ Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 

Σύντομη Περιγραφή 
Χρηματοδοτούμενο από κονδύλι του Προγράμματος ERASMUS+ της ΕΕ, το δια-
κρατικό ερευνητικό Έργο EDUCATE (βλ. www.ucy.ac.cy/educate) στόχευε στη σύ-
ζευξη της γνωστικής ενεργοποίησης των παιδιών και της διαφοροποίησης της 
διδασκαλίας, δύο άξονες που εξετάστηκαν ανεξάρτητα στην υπάρχουσα βιβλιο-
γραφία και πρακτική. Μέσω της σύζευξης των δύο αυτών αξόνων, το Έργο απέ-
βλεπε να συνεισφέρει στον διττό στόχο της βελτίωσης της ποιότητας της 

ΕΡΕΥΝΑ48

Ενεργειακή Αναβάθμιση 
Κέντρου Δεδομένων 

και Ενιαίο Σύστημα 
Παρακολούθησης.



διδασκαλίας και της ισότητας στην εκπαίδευση, που αποτελεί ζητούμενο και πρό-
κληση για πολλά εκπαιδευτικά συστήματα ανά το παγκόσμιο. Για την υλοποίηση 
του στόχου αυτού συνεργάστηκαν εταίροι από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες (Κύ-
προς, Ιρλανδία, Ελλάδα και Πορτογαλία), επιδιώκοντας να: 

- προσδιορίσουν τις ανάγκες και τις προκλήσεις των εκπαιδευτικών όταν επιδιώ-
κουν να εμπλέξουν όλα τα παιδιά σε γνωστικά απαιτητικά έργα στο μάθημα των 
Μαθηματικών,  

- αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτικούς δημοτικής και μέσης εκπαί-
δευσης στη βάση των πιο πάνω αναγκών και προκλήσεων,  

- αναπτύξουν εκπαιδευτικό υλικό για εκπαιδευτές εκπαιδευτικών όταν επιχειρούν 
να υποστηρίξουν εκπαιδευτικούς να ενεργοποιούν γνωστικά όλα τα παιδιά,  

- επιμορφώσουν εκπαιδευτικούς γύρω από θέματα γνωστικής ενεργοποίησης και 
διαφοροποίησης στη βάση του παραχθέντος υλικού μέσω της δημιουργίας κοι-
νοτήτων επαγγελματικής μάθησης, αξιοποιώντας το μοντέλο των Λεσχών Ανά-
λυσης Οπτικογραφημένων Διδασκαλιών (ΛΑΟΔ, video-clubs),  

- βελτιώσουν την ποιότητα διδασκαλίας των εκπαιδευτικών σε σχέση με θέματα 
γνωστικής ενεργοποίησης και διαφοροποίησης. 

Δράσεις και Αποτελέσματα 
Το Πρόγραμμα είχε διάρκεια 30 μήνες (Οκτώβριος 2017-Μάρτιος 2020) και διε-
ξήχθη σε τέσσερις φάσεις. Αρχικά, πραγματοποιήθηκε ανάλυση των αναγκών, των 
προκλήσεων και των δυσκολιών που αντιμετωπίζουν εν ενεργεία και εν δυνάμει 
εκπαιδευτικοί όταν καλούνται να εφαρμόσουν έργα με μαθηματική πρόκληση με 
όλα τα παιδιά. Προς τον σκοπό αυτό, πραγματοποιήθηκε ανασκόπηση σχετικής 
βιβλιογραφίας αλλά, παράλληλα, διενεργήθηκαν παρατηρήσεις διδασκαλίας εκ-
παιδευτικών δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης και διεξήχθησαν συνεντεύξεις μετά 
το πέρας των μαθημάτων τους (Φάση 1). Ακολούθως, παράχθηκε υλικό που στό-
χευε αφενός να βοηθήσει τους εκπαιδευτικούς να εφαρμόσουν ταυτόχρονα τη 
γνωστική ενεργοποίηση και τη διαφοροποίηση και αφετέρου τους εκπαιδευτές 
εκπαιδευτικών να προσφέρουν στοχευμένη επαγγελματική καθοδήγηση στους 
εκπαιδευτικούς, ώστε να εμπλέκουν με επιτυχία όλα τα παιδιά σε έργα με μαθη-
ματική πρόκληση. Το υλικό αυτό, που αριθμούσε πάνω από 1000 σελίδες και ορ-
γανώθηκε σε 10 διδακτικές ενότητες (πέντε για εκπαιδευτικούς δημοτικής και 
μέσης εκπαίδευσης και πέντε για εκπαιδευτές εκπαιδευτικών), συνδύασε τη θεω-
ρία με την πράξη, συμπυκνώνοντας την υπάρχουσα σχετική γνώση στο πεδίο και 
εμπλουτίζοντάς την με πρακτικές εφαρμογές και εισηγήσεις. Περιλήφθηκαν, επί-
σης, ποικίλες δραστηριότητες, μέσω των οποίων οι εκπαιδευτικοί καλούνταν να 
συζητήσουν θέματα γνωστικής ενεργοποίησης και διαφοροποίησης αντλώντας 
από τη διδασκαλία τους και αναστοχαζόμενοι γύρω από αυτή, ώστε να οικοδομή-
σουν σχετική γνώση, να εμπλουτίσουν τις πρακτικές τους και να διαμορφώσουν 
θετικότερες αντιλήψεις γύρω από τα υπό εξέταση ζητήματα (Φάση 2). Μια από τις 
καινοτομίες του Έργου ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί οργανώθηκαν σε κοινότητες μά-
θησης και εκπαιδεύτηκαν στο πώς να αξιοποιούν το υλικό αυτό στην πράξη, μέσα 
από τη συμμετοχή τους σε ΛΑΟΔ, όπου είχαν την εμπειρία καθοδηγούμενου ανα-
στοχασμού γύρω από τη διδακτική τους πράξη καθώς αξιοποιούσαν το παραχθέν 
υλικό (Φάση 3). Στο τέλος της πειραματικής εφαρμογής του υλικού (Φάση 4) –η 
οποία επέτρεψε και τη διερεύνηση τυχόν αλλαγών στην ποιότητα διδασκαλίας 
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των συμμετεχόντων εκπαιδευτικών– το υλικό βελτιώθηκε και αναρτήθηκε σε ανοι-
χτής πρόσβασης διαδικτυακή πλατφόρμα (www.educate-platform.com).   

Μέσα από το Έργο:  

- εξετάστηκαν οι συνεπαγωγές της σύζευξης τής γνωστικής ενεργοποίησης και 
διαφοροποίησης στη διδασκαλία, 

- κατέστη δυνατή η παραγωγή μιας σειράς αυτοτελών διδακτικών ενοτήτων για 
εκπαιδευτικούς και εκπαιδευτές εκπαιδευτικών που επιχειρούν να ενεργοποι-
ήσουν γνωστικά όλα τα παιδιά στο μάθημα των Μαθηματικών, 

- προσδιορίστηκαν δυνατότητες και προκλήσεις εκπαιδευτικών, σε διαφορετικές 
εκπαιδευτικές βαθμίδες (δημοτική και μέση εκπαίδευση) και σε διάφορα στάδια 
σταδιοδρομίας (εν δυνάμει και εν υπηρεσία εκπαιδευτικοί), όταν επιχειρούν να 
εμπλέξουν όλα τα παιδιά σε γνωστικά απαιτητικά έργα, 

- διαφάνηκε η συμβολή της επαγγελματικής στήριξης των εκπαιδευτικών, μέσω 
των ΛΑΟΔ στη βελτίωση των στάσεων, αντιλήψεων και πρακτικών τους γύρω 
από θέματα γνωστικής ενεργοποίησης και διαφοροποίησης, 

- παρήχθη κλείδα παρατήρησης που δύναται να αξιοποιηθεί από ερευνητές για 
τη μελέτη της ποιότητας διδασκαλίας σε θέματα γνωστικής ενεργοποίησης και 
διαφοροποίησης και από σχολικούς συμβούλους και επιθεωρητές για την πα-
ρατήρηση της διδασκαλίας και τη στήριξη των εκπαιδευτικών γύρω από τα θέ-
ματα αυτά, 

- εντοπίστηκαν αλλαγές σε διάφορες πτυχές της ποιότητας διδασκαλίας των εκ-
παιδευτικών που συμμετείχαν στις ΛΑΟΔ και σκιαγραφήθηκαν περιοχές που 
χρήζουν μεγαλύτερης προσοχής σε μεταγενέστερες ανάλογες παρεμβάσεις, 

- ευαισθητοποιήθηκαν διάφοροι φορείς χάραξης πολιτικής σχετικά με τη σημασία 
της στήριξης εκπαιδευτικών σε θέματα γνωστικής ενεργοποίησης και διαφορο-
ποίησης. 
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Σύντομο Βιογραφικό 
Ο δρ Χαράλαμπος Γ. Χαραλάμπους είναι αναπληρωτής καθηγητής Εκπαιδευτικής 
Έρευνας και Αξιολόγησης στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Πτυχίο Επιστημών της Αγω-
γής, 2000) και στη συνέχεια εργάστηκε ως εκπαιδευτικός πρωτοβάθμιας εκπαί-
δευσης σε διάφορα σχολεία της Κύπρου, συνεχίζοντας, παράλληλα, τις 
μεταπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (MA, Μαθηματική Παιδεία, 
2003). Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές και διδακτορικές του σπουδές στο Univer-
sity of Michigan των ΗΠΑ (Μ.Α., Statistics, 2005 και Ph.D., Educational Studies, 
2008). Κατά τη διάρκεια των σπουδών του εργάστηκε ταυτόχρονα ως βοηθός δι-
δασκαλίας και έρευνας, συμμετέχοντας σε αριθμό ερευνητικών προγραμμάτων. 
Στη συνέχεια, εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Harvard University 
(2009-2010), αναπτύσσοντας εργαλεία για τη μελέτη και μέτρηση της ποιότητας 
της διδασκαλίας. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στην παρατήρηση 
και αξιολόγηση της ποιότητας της διδασκαλίας, σε παράγοντες που συμβάλλουν 
στην ποιότητα της διδασκαλίας και γενικότερα στην εκπαιδευτική αποτελεσματι-
κότητα (π.χ. γνώση εκπαιδευτικού, σχολικά εγχειρίδια, βαθμός πολυπλοκότητας 
εκπαιδευτικών έργων και η εφαρμογή τους κατά τη διδασκαλία), στη σχέση της 
ποιότητας διδασκαλίας με τα μαθησιακά αποτελέσματα και στην εκπαίδευση εν 
δυνάμει και εν υπηρεσία εκπαιδευτικών γύρω από πρακτικές αποτελεσματικής δι-
δασκαλίας. Άρθρα του έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα διεθνή επιστημονικά περιο-
δικά (π.χ. Educational Researcher, Elementary School Journal, Cognition and 
Instruction, Journal of Teacher Education, Educational Studies in Mathematics, School 
Effectiveness and School Improvement, Journal of Mathematics Teacher Education 
και Teaching and Teacher Education). Είναι συντονιστής της ομάδας ειδικού ενδια-
φέροντος για την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα και βελτίωση (SIG 18, Educa-
tional Effectiveness and Improvement) του ευρωπαϊκού Οργανισμού European 
Association for Research on Learning and Instruction (EARLI) και μέλος της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων για την ανάπτυξη των ερωτηματολογίων της Έρευνας Teaching 
and Learning International Survey (TALIS) 2024 του Οργανισμού για την Οικονομική 
Συνεργασία και Ανάπτυξη (Organisation for Economic Co-operation and Devel-
opment, OECD).  

Επικοινωνία: cycharal@ucy.ac.cy 

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας του Πρώιμου Διαδικτυακού Buzz στον 
Χώρο των Ταινιών (NLP – MovieBuzz) 

Δρ Ιουλία Καμπάνη 
Ειδική Επιστήμονας (MSCA Fellow) 
Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων και Δημόσιας Διοίκησης 

Σύντομη Περιγραφή 
Η διαθεσιμότητα των Big Data ενέπνευσε μεγάλο αριθμό ερευνών στον τομέα του 
διαδικτυακού "word of mouth" μάρκετινγκ. Ενώ οι ερευνητές έχουν μελετήσει το 
περιεχόμενο που δημιουργείται από καταναλωτές σε μια προσπάθεια κατανόησης 
των διαδικτυακών συνομιλιών, οι περισσότερες έρευνες επικεντρώνονται σε κρι-
τικές που μοιράζονται οι καταναλωτές μετά την κυκλοφορία και τη χρήση ενός 
προϊόντος. Ωστόσο, προϊόντα με μικρό κύκλο ζωής παρουσιάζουν την ανάγκη για 
άμεση υιοθέτηση και εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το “buzz” πριν από την κυ-
κλοφορία τους. Επιπλέον, η πλειονότητα των ερευνών εξετάζουν τον αριθμό και 
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το συναίσθημα (θετικό/αρνητικό) των κριτικών, παραβλέποντας άλλες σημαντικές 
πληροφορίες που εντοπίζονται σε δεδομένα κειμένου. Ως αποτέλεσμα, η επιστη-
μονική κοινότητα στερείται κατανόησης σχετικά με τον τρόπο αποδόμησης του 
πρώιμου διαδικτυακού buzz, πριν από την κυκλοφορία ενός προϊόντος, το οποίο 
μπορεί να είναι καταλυτικός παράγοντας στην πρόβλεψη αρχικών πωλήσεων. Οι 
κύριοι στόχοι του Έργου είναι: α) η ανάπτυξη μιας νέας μεθοδολογίας για την ανά-
λυση του πρώιμου buzz η οποία θα εξετάζει κατά πόσο οι προσδοκίες των κατα-
ναλωτών σχετικά με προϊόντα που δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμη στην αγορά 
είναι ομόφωνες, β) η μέτρηση της συνοχής των απόψεων των καταναλωτών κατά 
τη διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας ενός προϊόντος προτού κυκλοφορήσει 
στην αγορά, και γ) η πρόβλεψη αρχικών πωλήσεων του προϊόντος βάσει του α) 
και του β). Η ανάλυση αυτής της έρευνας βασίζεται πάνω σε δύο βάσεις δεδομέ-
νων από περίπου 28 εκατομμύρια σχόλια που μοιράστηκαν πριν από την κυκλο-
φορία ταινιών, από το YouTube και το Twitter, κατά τη διάρκεια δύο ετών 
(Νοέμβριος 2015-Δεκέμβριος 2017). Το Έργο ξεκίνησε τον Νοέμβριο του 2020, 
έχει διάρκεια 24 μήνες και συνολικό προϋπολογισμό €150.000 με χρηματοδότηση 
από το Πρόγραμμα RESTART 2016 – 2020 («Ορίζοντας 2020» - 2η Ευκαιρία) του 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ). 

Δράσεις και Αποτελέσματα 
Τα αποτελέσματα του Έργου θα παρουσιαστούν μέσω τριών δημοσιεύσεων σε 
διεθνή επιστημονικά περιοδικά και σε διεθνή συνέδρια. Έχει ήδη ολοκληρωθεί το 
πρώτο κομμάτι του Έργου, και η μεθοδολογία για τη μέτρηση της ομοφωνίας των 
προσδοκιών παρουσιάστηκε στο διεθνές συνέδριο Networks 2021, τον Ιούλιο. Το 
Έργο περιλαμβάνει, επίσης, διαλέξεις και συνεργασία με ακαδημαϊκούς σε πανε-
πιστήμια της Ευρώπης, όπως το Πανεπιστήμιο του Bath στην Αγγλία. Τα αποτελέ-
σματά του θα παρουσιαστούν και σε διακεκριμένες ακαδημαϊκές εκδηλώσεις της 
Κύπρου, όπως το Researchers’ Night, αλλά και της EE, όπως το Research and In-
novation Week, όπου θα υπάρχουν ευκαιρίες διάδοσης της έρευνας και στο ευ-
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Απεικόνιση ενός δικτύου λέξεων που 
προέκυψε από τη συζήτηση των 

καταναλωτών σχετικά με την ταινία  
The Nice Guys (2016). Το μέγεθος της 
κάθε λέξης απεικονίζει τη συχνότητά 

της, ενώ οι ενώσεις μεταξύ των λέξεων 
αντικατοπτρίζουν την απόστασή τους 

στα διαδικτυακά σχόλια των 
καταναλωτών. Οι χρωματισμοί δείχνουν 

τα διαφορετικά θέματα για τα οποία 
μίλησαν οι καταναλωτές.



ρύτερο κοινό. Θα προγραμματιστούν σχετικές παρουσιάσεις και διαλέξεις σε μα-
θητές λυκείου, ενδιαφερόμενους για τον τομέα, αλλά και σε φοιτητές του Πανεπι-
στημίου, που θα γνωρίσουν διαφορετικούς τρόπους ανάλυσης δεδομένων Big 
Data. Μια ταινία μικρού μήκους που θα εξηγεί την έρευνα και θα διαδοθεί διαδι-
κτυακά έχει προγραμματιστεί για τα τελευταία στάδια του Έργου. Απώτερος στό-
χος είναι η εμπορευματοποίηση των αποτελεσμάτων μέσω της ανάπτυξης 
λογισμικού για την πρόβλεψη επιτυχίας των ταινιών, η οποία θα φανεί χρήσιμη σε 
ενδιαφερόμενα μέλη της βιομηχανίας. 

Σύντομο Βιογραφικό 
Η δρ Ιουλία Καμπάνη ολοκλήρωσε τις διδακτορικές της σπουδές στο Τμήμα Διοί-
κησης Επιχειρήσεων στο Πανεπιστήμιο του Bath και ξεκίνησε να εργάζεται στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ως ειδική επιστήμονας στο Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων 
και Δημόσιας Διοίκησης. Έχοντας εκπαιδευτεί στον τομέα του κινηματογράφου 
και του μάρκετινγκ, τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα περιστρέφονται γύρω από 
τρόπους ανάλυσης περιεχομένου που δημιουργείται από χρήστες στο διαδίκτυο, 
προκειμένου να προβλεφθεί η επιτυχία των ταινιών. Έχει δημοσιεύσει το πρώτο 
της άρθρο στο περιοδικό Journal of Advertising Research και έχει επίσης παρου-
σιάσει τη δουλειά της σε διεθνή συνέδρια στους τομείς του μάρκετινγκ (Academy 
of Marketing Science Conference) και των συστημάτων πληροφοριών (Interna-
tional Network for Social Network Analysis). Έχει επίσης εργαστεί ως λέκτορας στο 
Πανεπιστήμιο του Falmouth, όπου δίδαξε το διά βίου μεταπτυχιακό στη Στρατη-
γική Διαφήμιση και τον Σχεδιασμό Επικοινωνιών. Απέκτησε το δίπλωμα Postgrad-
uate Certificate in Higher Education (PGCHE) από το Πανεπιστήμιο του Falmouth 
με διάκριση το 2019.  

Επικοινωνία: kampani.ioulia@ucy.ac.cy 

Έρευνα για την Υγεία, Γήρανση και Συνταξιοδότηση στην Ευρώπη/ 
Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe (SHARE) 

Δρ Νίκος Θεοδωρόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Οικονομικών 

Σύντομη Περιγραφή 
Το Κέντρο Οικονομικών Ερευνών (ΚΟΕ) του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει αναλάβει, 
από το 2016 και έπειτα, τον συντονισμό της συλλογής στοιχείων για τη συμμετοχή 
της Κύπρου στην πανευρωπαϊκή Έρευνα SHARE. Η SHARE παρέχει έναν πλούτο 
δεδομένων για την οικονομική, κοινωνική και υγειονομική κατάσταση του 50+ 
πληθυσμού στην Κύπρο, αλλά και σε 27 άλλες χώρες της ΕΕ, καθώς και στο Ισραήλ. 
Τα δεδομένα χρησιμοποιούνται για επιστημονική έρευνα στα παραπάνω θέματα, 
με στόχο την ανάδειξη συμπερασμάτων πολιτικής. Τα δεδομένα SHARE επιτρέ-
πουν έναν ακριβή απολογισμό του ποιος κερδίζει και ποιος χάνει από μια αλλαγή 
οικονομικής ή κοινωνικής πολιτικής. Επίσης, επιτρέπει τη σύγκριση της Κύπρου με 
όλες τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω του ότι τα ερωτηματολόγια είναι κοινά και 
η συλλογή δεδομένων γίνεται την ίδια χρονική περίοδο. Σκοπός της SHARE είναι 
η επανάληψη του ερωτηματολογίου στα ίδια άτομα και οικογένειες ανά κύμα 
συλλογής στοιχείων. Αυτή η δομή καθιστά τη SHARE πολύ σημαντική, από πλευ-
ράς έρευνας και εξαγωγής χρήσιμων συμπερασμάτων για χάραξη πολιτικής, γιατί 
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επιτρέπει τη μελέτη της συμπεριφοράς του ατόμου και της οικογένειάς του ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα.    

Δράσεις και Αποτελέσματα 
Η SHARE επαναλαμβάνεται κάθε περίπου δυο χρόνια. Έχουμε ολοκληρώσει επι-
τυχώς το πρώτο (2017) και δεύτερο κύμα συλλογής στοιχείων για την Κύπρο (2019-
2020) και προετοιμαζόμαστε για το τρίτο (2021). Η έξαρση του κορωνοϊού στα 
μέσα του 2ου κύματος συλλογής δεδομένων ανάγκασε την SHARE να δημιουργή-
σει ένα εξειδικευμένο ερωτηματολόγιο αποκλειστικά για τον κορωνοϊό: το ερω-
τηματολόγιο “SHARE corona virus”. Επιπλέον, η SHARE θα περιλαμβάνει τμήματα 
του ερωτηματολογίου “SHARE corona virus” σε μελλοντικά κύματα, για να μελετή-
σει τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπο του κορωνοϊού. Μεταξύ άλλων, μερικές από 
τις δράσεις της εθνικής ομάδας SHARE της Κύπρου είναι η μετάφραση του ερω-
τηματολογίου στα ελληνικά και η εναρμόνισή του για την Κύπρο, η εκπαίδευση 
των ερευνητών που κάνουν τις προσωπικές ή τηλεφωνικές συνεντεύξεις, όπως 
επίσης και η ενημέρωση υπουργείων, ακαδημαϊκών και φοιτητών για την ύπαρξη 
και τη σημαντικότητα των δεδομένων. Άλλες δράσεις και αποτελέσματα αφορούν 
τη συγγραφή άρθρων που έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους, όπως και 
τη συγγραφή ακαδημαϊκών άρθρων προς δημοσίευση σε διεθνή επιστημονικά 
περιοδικά και παρουσιάσεις σε διεθνή συνέδρια.         

Σύντομο Βιογραφικό 
Ο δρ Νίκος Θεοδωρόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής Οικονομικών στο 
Τμήμα Οικονομικών και ακαδημαϊκό μέλος του ΚΟΕ του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Τα ερευνητικά και διδακτικά του ενδιαφέροντα αφορούν τα Οικονομικά της Ερ-
γασίας και την Εφαρμοσμένη Οικονομετρία. H έρευνά του έχει δημοσιευτεί σε διε-
θνή επιστημονικά περιοδικά όπως Journal of Economic Behavior and Organization, 
Journal of Economics and Management Strategy, International Journal of Industrial 
Organization, Economica, Journal of Population Economics, Oxford Economic Papers, 
Economic Inquiry και American Economic Review (Papers and Proceedings). Έχει ερ-
γαστεί σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το 
Υπουργείο Οικονομικών της Κύπρου, το Οικονομικό και Κοινωνικό Ερευνητικό 
Συμβούλιο του Ηνωμένου Βασιλείου, το Κέντρο Έρευνας για την Αφυπηρέτηση 
του Πανεπιστημιακού Κολλεγίου της Βοστώνης, και τη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφά-
λισης των ΗΠΑ. 

Επικοινωνία: n.theodoropoulos@ucy.ac.cy 

Η Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλίκων (NEUROAGE) 

Δρ Φώφη Κωνσταντινίδου 
Καθηγήτρια 
Τμήμα Ψυχολογίας 

Σύντομη Περιγραφή  
Το Έργο NEUROAGE ξεκίνησε το 2009, με βασικό στόχο τη μελέτη μεταβαλλόμενων 
παραγόντων (π.χ. δείκτες φυσικής υγείας και εκπαίδευση) και μη μεταβαλλόμενων πα-
ραγόντων (όπως είναι το φύλο και η κληρονομικότητα), που συνεισφέρουν στην γνω-
στική υγεία και πιθανόν συμβάλλουν στη διατήρηση γνωστικών λειτουργιών, για 
προστασία από την άνοια. Πέρα από τις επιστημονικές δημοσιεύσεις και συνεισφορά 
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στη διεθνή βιβλιογραφία, το Έργο NEUROAGE στοχεύει στην πρακτική κοινωνική 
συνεισφορά.   

Δράσεις και Αποτελέσματα  
Από την έναρξή του, το Πρόγραμμα έχει συνεισφέρει τα ακόλουθα προς την ευ-
ρύτερη κοινωνία: 

- Δωρεάν παροχή πέραν των 2000 νευρογνωστικών αξιολογήσεων στους συμμε-
τέχοντες των ερευνών μας  

- Παροχή εξατομικευμένης έκθεσης αποτελεσμάτων. 

- Πρόληψη γνωστικής έκπτωσης μέσω τακτικών αξιολογήσεων.  

- Συμβολή στη διερεύνηση και ορθή διαχείριση της άνοιας και άλλων συναφών 
διαταραχών. 

- Ενημέρωση και ενδυνάμωση του κοινού με τη διεξαγωγή ημερίδων και διαλέ-
ξεων. 

- Διάχυση γνώσης μέσω συμβουλευτικών υπηρεσιών σε κυβερνητικές και μη κυ-
βερνητικές οργανώσεις ή  άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. 

- Εκπαίδευση σε πέραν από 60 προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς 
ερευνητές και κλινική εκπαίδευση νέας γενεάς επαγγελματιών υγείας. 

Οι παραπάνω δράσεις γίνονται δυνατές από τις εξωτερικές ανταγωνιστικές χρη-
ματοδοτήσεις του Προγράμματος, οι οποίες ξεπερνούν τα €1.300.000, με συντο-
νίστρια την καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου. Μέχρι στιγμής, το NEUROAGE έχει 
λάβει χρηματοδοτήσεις από ανταγωνιστικά προγράμματα του Ιδρύματος  Έρευνας 
και Καινοτομίας, από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης μέσω του 
προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας «Ελλάδα-Κύπρος 2007-2013» και από 
το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  

Μία άλλη σημαντική συνεισφορά του ΝEUROAGE είναι η εφαρμογή προγραμμά-
των γνωστικής-νοητικής αποκατάστασης, με στόχο τη βελτίωση των γνωστικών 
ικανοτήτων και λειτουργικότητας των συμμετεχόντων που κινδυνεύουν να εκδη-
λώσουν άνοια, αλλά και στους φυσιολογικά γηράσκοντες.   
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Η πιο πρόσφατη χρηματοδότηση του Προγράμματος από το ΙδΕΚ, συνεισφέρει 
στην αντιμετώπιση της γήρανσης μέσα από μια πολύ-παραγοντική προσέγγιση. 
Το “NEUROAGE-e” (NEUROAGE-e: The Neurocognitive Study for the Aging-Ex-
panded) με σύγχρονες μεθόδους υπολογιστικής τεχνολογίας, επιδιώκει στην εκτί-
μηση της ακριβούς συνεισφοράς των μεταβαλλόμενων και μη μεταβαλλόμενων 
παραγόντων κινδύνου που οδηγούν στη γνωστική εξασθένηση. Θα προσδιορι-
στούν μοτίβα συσχετίσεων μεταξύ των διαφόρων δεικτών και θα αναπτυχθούν 
μοντέλα για πρόβλεψη της έναρξης και διαβάθμισης της γνωστικής έκπτωσης. 
Συντονιστής του Έργου “NEUROAGE-e” είναι το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπι-
στήμης του Πανεπιστημίου Κύπρου, με συνεργαζόμενους φορείς το Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, την Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας (ΑΝΕΛ), το Τμήμα Κοινωνικής 
Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοι-
νωνικών Ασφαλίσεων και το Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου.  

Σύντομο Βιογραφικό 
Η δρ Φώφη Κωνσταντινίδου, Ph.D., CCC-SLP, CBIS είναι καθηγήτρια Γλωσσικών 
Διαταραχών και Κλινικής Νευροψυχολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας και διευθύν-
τρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης. Η δρ Κωνσταντινίδου μετέ-
βηκε στις ΗΠΑ με υποτροφία του Fulbright το 1983. Ολοκλήρωσε βασικές (1987), 
μεταπτυχιακές (1989) και διδακτορικές (1995) σπουδές στο University of Northern 
Iowa, Southern Illinois University, και University of Cincinnati αντίστοιχα. Με την 
ολοκλήρωση των διδακτορικών της σπουδών, το 1995, εργάστηκε ως τακτική κα-
θηγήτρια στο τμήμα Λογοπαθολογίας και Ακουολογίας του Πανεπιστημίου του 
Μαϊάμι στο Οχάιο. Στο Μαϊάμι δημιούργησε και διηύθυνε το εργαστήρι Νευρο-
γνωστικών Διαταραχών. Τον Ιούλιο του 2006 επέστρεψε στην Κύπρο για να εργα-
στεί στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 2008 δημιούργησε το 
Εργαστήριο Νευρογνωστικών Ερευνών. Από το 2010 διευθύνει το Κέντρο Εφαρ-
μοσμένης Νευροεπιστήμης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η δρ Κωνσταντινίδου διε-
τέλεσε πρόεδρος του Τμήματος Ψυχολογίας (2008-2012).Το ερευνητικό, 
ακαδημαϊκό και κλινικό της έργο εστιάζεται στις Επίκτητες Νευρολογικές Βλάβες 
και τις επιδράσεις τους στις λειτουργίες του ανθρωπίνου νου όπως στη γλώσσα, 
τη συγκέντρωση, τη μνήμη, και τις επιτελικές λειτουργίες. Η δρ Κωνσταντινίδου 
δημοσιεύει τις ερευνητικές εργασίες της σε επιστημονικά περιοδικά και προσκα-
λείται να παρουσιάσει τη δουλειά της σε διεθνή συνέδρια. Έχει λάβει ερευνητικές 
χρηματοδοτήσεις από διάφορους οργανισμούς, όπως το National Institutes of 
Health των ΗΠΑ, το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ), την Ευρω-
παϊκή Επιτροπή (Horizon & Interreg) και άλλους φορείς για τη διεξαγωγή κλινικής 
έρευνας πού αποσκοπεί στην εξεύρεση αποτελεσματικών μεθόδων νοητικής απο-
κατάστασης. Το 2013 της απονεμήθηκε το βραβείο Διακεκριμένου Ερευνητή από 
το ΙδΕΚ (τότε Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας) για τη Νευρογνωστική Μελέτη Ενηλί-
κων. Το 2014 τιμήθηκε με τον τίτλο Fellow από το American Congress of Rehabil-
itation Medicine (ΑCRM) και από το American Speech Language Hearing 
Association. Το 2019 έλαβε το βραβείο Διακεκριμένου Μέλους από το ACRM. Είναι 
πρόεδρος του Συλλόγου Εγγεγραμμένων Λογοπαθολόγων Κύπρου, αντιπρόεδρος 
του European Speech & Language Therapy Association και μέλος του Διευθυντικού 
Συμβουλίου του ACRM, όπου και προεδρεύει του International Interdisciplinary 
Special Interest Group και της Επιτροπής για Στρατηγικές Συνεργασίες.  

Επικοινωνία: fofic@ucy.ac.cy 
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Κλινική, Μοριακή και Επιδημιολογική Μελέτη της Ανθρώπινης 
Λεϊσμανίασης στην Κύπρο, με σκοπό την Εκτίμηση της 
Αλληλεπίδρασης Παρασίτου - Διαβιβαστή και Ανθρώπινου 
Ξενιστή, καθώς και τον Εντοπισμό Κινδύνων για τη Δημόσια 
Υγεία (Alert-Cy) 

Δρ Μαρία Κολιού - Μαζέρη 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Ιατρική Σχολή 

Σύντομη Περιγραφή 
Το Έργο Alert-Cy υλοποιείται από τον Ιούλιο 2020 μέχρι τον Ιούνιο 2022, από την 
Ιατρική Σχολή (ΙΣ) του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με τις Κτηνιατρικές 
Υπηρεσίες του Υπουργείου Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 
και του Πανεπιστημίου του Εδιμβούργου (Roslin Institute – Royal (Dick School of 
Veterinary Studies). Χρηματοδοτείται από την εναρκτήρια χρηματοδότηση της 
υπεύθυνης ακαδημαϊκού σε συνδυασμό με δωρεές (€88.000). Σκοπός του Έργου 
είναι η ολοκληρωμένη μελέτη της ανθρώπινης λεϊσμανίασης, μιας νόσου που εν-
δημεί στην Κύπρο, προκαλείται από το παράσιτο Leishmania και μεταδίδεται με 
διαβιβαστή τον φλεβοτόμο (σκνίπα). Η μοριακή επιδημιολογία της λεϊσμανίασης 
στην Κύπρο είναι μοναδική στην Ευρώπη. Παρουσιάζει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, 
όπως δύο παράλληλους και ανεξάρτητους κύκλους μετάδοσης: έναν στους πλη-
θυσμούς των σκύλων και έναν στους ανθρώπους. Τα τελευταία χρόνια εμφανίζον-
ται ανησυχητικά φαινόμενα ως προς τη γεωγραφική διασπορά της νόσου σε 
περισσότερες επαρχίες της Κύπρου, κάτι που πιθανώς να σχετίζεται με την επέ-
κταση των σκνιπών – διαβιβαστών και πιθανώς να οφείλεται εν μέρει και στην κλι-
ματική αλλαγή. Η κατάσταση τα τελευταία χρόνια έχει περιπλεχθεί περισσότερο 
και λόγω των προσφυγικών ροών από χώρες όπου ενδημεί η νόσος, με είδη πα-
ρασίτων μη ενδημικών για την Κύπρο. Αυτό ενέχει τον κίνδυνο να εισαχθούν, εγ-
κατασταθούν και διασπαρθούν, «εξωτικά» στελέχη στον τόπο μας. Το Έργο 
επιτελείται στο Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων και Δημόσιας Υγείας της ΙΣ και 
περιλαμβάνει, εκτός από εργαστηριακή έρευνα, και εντομολογικές μελέτες πεδίου. 
Τα κύρια μέλη της ερευνητικής ομάδας στην ΙΣ περιλαμβάνουν την ειδική επιστή-
μονα έρευνας δρ. Σταυρούλα (Εύη) Γκουζέλου και τη δρ. Βασιλική Χριστοδούλου.  

Δράσεις και Αποτελέσματα 
Το Έργο εφαρμόζει τεχνικές μοριακής επιδημιολογίας και εξετάζει γενετικά και 
εξελικτικά τόσο το παράσιτο που προκαλεί ανθρώπινη λεϊσμανίαση όσο και τους 
διαβιβαστές που είναι υπεύθυνοι για τη μετάδοσή του.  

Κατά τον πρώτο χρόνο του Προγράμματος ξεκίνησε ο εμπλουτισμός του ερευνη-
τικού εργαστηρίου σε εργαστηριακό εξοπλισμό, ώστε να πραγματοποιούνται εξει-
δικευμένες μοριακές τεχνικές. Ταυτόχρονα, με τη συλλογή δειγμάτων από 
περιστατικά λεϊσμανίασης σε ανθρώπους και τη συλλογή σκνιπών από συστημα-
τικές δειγματοληψίες που πραγματοποιούνται σε περιοχές με κρούσματα της νόσου, 
δημιουργήθηκε τράπεζα δειγμάτων. Έπειτα, ξεκίνησε ο μορφολογικός και μοριακός 
προσδιορισμός των ειδών φλεβοτόμων που κυκλοφορούν στις εστίες της νόσου. 
Παράλληλα, ξεκίνησε ο γονοτυπικός προσδιορισμός των στελεχών Leishmania που 
απομονώνονται από ασθενείς, καθώς και από μολυσμένες σκνίπες. 
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Στο δεύτερο έτος του Προγράμματος, πέρα από τα παραπάνω, θα εστιάσουμε στη 
μελέτη της σχέσης του είδους Leishmania, που προσβάλλει τον άνθρωπο στην 
Κύπρο, με στελέχη που ενδημούν σε γειτονικές χώρες (π.χ. Τουρκία) και θα εξετα-
στεί τόσο η φυλογενετική σχέση όσο και η επιδημιολογική τους συσχέτιση. 

Σύντομο Βιογραφικό 
Η δρ Μαρία Κολιού σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών με 
πλήρη υποτροφία του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών της Ελλάδας. Ακολούθως, 
ειδικεύτηκε στην Παιδιατρική στην Πρώτη Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστημίου 
Αθηνών στο Νοσοκομείο Αγία Σοφία. Εκεί έκανε και τη διδακτορική της διατριβή 
με θέμα την Ανοσολογία των Νεογνικών Λοιμώξεων. Από το 1991 έως το 2019 ερ-
γάστηκε στις Κρατικές Υπηρεσίες Υγείας της Κύπρου. Μεταξύ 1999-2002 μετέβη 
στο Λονδίνο, όπου εξειδικεύτηκε στη Λοιμωξιολογία/Ανοσολογία και απέκτησε, 
επίσης, μεταπτυχιακό στην Κλινική Μικροβιολογία. Μεταξύ 1996-2019 εργάστηκε 
στο Νοσοκομείο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος Γ΄ στη Λευκωσία, όπου και ίδρυσε το 
Ερευνητικό Εργαστήριο Λοιμώξεων. Μεταξύ 2011-2019 υπηρέτησε, παράλληλα, 
ως συντονίστρια της Μονάδας Επιτήρησης και Ελέγχου Λοιμωδών Νοσημάτων 
του Υπουργείου Υγείας. Στο διάστημα αυτό πήρε και τίτλο MPH στη Δημόσια 
Υγεία. Εκεί ασχολήθηκε με την επιδημιολογία λοιμωδών νοσημάτων και ήταν το 
Εθνικό Σημείο Επαφής για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου Ασθενειών (ECDC), για 
διάφορα λοιμώδη νοσήματα όπως τα νεοεμφανιζόμενα λοιμώδη και τα νοσήματα 
που μεταδίδονται με διαβιβαστές. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται, 
μεταξύ άλλων, σε μικροοργανισμούς όπως Streptococcus pneumoniae, τη μικρο-
βιακή αντοχή και στα νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές (VBDs) και εν-
δημούν στην λεκάνη της Μεσογείου, όπως τη λεϊσμανίαση, τη νόσο από τον ιό του 
Δυτικού Νείλου και τις ρικετσιασικές λοιμώξεις. Επίσης, ενδιαφέρεται για τον 
ρόλο/επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής στις ασθένειες και τη δημόσια υγεία. Το 
2019 εξελέγη επίκουρος καθηγήτρια Παιδιατρικής και Λοιμωξιολογίας στο Πανε-
πιστήμιο Κύπρου. H δρ Κολιού έχει πέραν των 60 δημοσιεύσεων σε έγκριτα διεθνή 
περιοδικά. Διηύθυνε ή συμμετείχε σε 19 ερευνητικά προγράμματα, 6 από τα οποία 
αφορούσαν νοσήματα που μεταδίδονται με διαβιβαστές.  

Επικοινωνία: koliou-mazeri.maria@ucy.ac.cy 

Language Variation and Attitudes (LaVA) 

Δρ Κλεάνθης Κ. Γκρώμαν 
Καθηγητής 
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών 

Σύντομη Περιγραφή 
Το παρόν Έργο εφαρμόζει την πρώτη συστηματική κοινωνιογλωσσολογική μελέτη 
(τύπου ποικιλικής γλωσσολογίας) με δεδομένα από Ελληνοκύπριους που ζουν στη 
Λευκωσία. Το Έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 
Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύματος Έρευνας και Και-
νοτομίας (Πρόγραμμα «ΔΙΔΑΚΤΩΡ» - RESTART 2016 - 2020). 

Η Κύπρος χαρακτηρίζεται από κοινωνική διγλωσσία: οι Ελληνοκύπριοι μιλούν την 
τοπική ποικιλία (κυπριακή ελληνική) και μια πρότυπη ποικιλία (Κοινή Νέα Ελληνική). 
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Η μεθοδολογία περιλαμβάνει την καινοτόμο προσαρμογή της κοινωνιογλωσσολο-
γικής συνέντευξης ώστε να μελετηθούν δύο υπο-ποικιλίες τής κυπριακής ελληνικής 
και οι στάσεις των ομιλητών απέναντι στην υπερκείμενη και υποκείμενη ποικιλία. 
Τριάντα συμμετέχοντες των δύο φύλων και τριών ηλικιακών ομάδων έχουν περά-
σει από συνέντευξη. Η κοινωνιογλωσσολογική συνέντευξη θεωρείται μια διεπι-
δραστική πηγή δεδομένων, λαμβάνοντας υπόψη τον ενεργό ρόλο του ομιλητή 
στην έκφραση της  ταυτότητάς του μέσω της γλώσσας. Το παρόν Έργο δεν θα απο-
καλύψει μόνο πώς η γλώσσα χρησιμοποιείται από τα δύο φύλα διαφόρων ηλικιών, 
θα αναδείξει και τις συνομιλιακές λειτουργίες γλωσσικών στοιχείων και θα δείξει 
ότι η εξέταση γλωσσικών στάσεων πρέπει να είναι αναπόσπαστο κομμάτι τέτοιων 
ερευνών. 

Δράσεις και Αποτελέσματα 
Με την ολοκλήρωση του Έργου θα έχει διατυπωθεί, για πρώτη φορά, περιγραφή 
δύο υπο-ποικιλιών της κυπριακής ελληνικής, θα αναδειχθεί τυχόν συσχετισμός με-
ταξύ γλωσσικών στοιχείων και κοινωνικών μεταβλητών (ηλικία, φύλο), θα εξετα-
στεί ο τρόπος με τον οποίο ορισμένα γλωσσικά στοιχεία χρησιμοποιούνται στη 
διάρκεια μιας συνομιλίας και πώς οι ομιλητές αξιολογούν την υπερκείμενη και υπο-
κείμενη ποικιλία. Επίσης, το πρώτο ηλεκτρονικό σώμα κειμένων της κυπριακής ελ-
ληνικής θα γίνει πραγματικότητα, ενώ τα εργαλεία της έρευνας θα δημοσιευτούν 
αυτούσια για να προσφερθεί η δυνατότητα τέλεσης άλλων τέτοιων ερευνών σε 
άλλες περιοχές της Κύπρου στο μέλλον. Το Έργο θα βοηθήσει στο πεδίο της Κοι-
νωνιογλωσσολογίας, στην κατανόηση κοινοτήτων με κοινωνική διγλωσσία και θα 
συμβάλει στη μελέτη υποτιμημένων γλωσσικών ποικιλιών προωθώντας, έτσι, την 
έννοια της γλωσσικής ποικιλομορφίας σύμφωνα με τις προσπάθειες της ΕΕ. 

Τη χρονιά που πέρασε (2020) ολοκληρώθηκε η συλλογή και καταγραφή των δε-
δομένων και άρχισε η κωδικοποίησή τους. Επίσης, ξεκίνησαν οι προετοιμασίες για 
το συνέδριο PLaVA (https://plava2020.wixsite.com/website), στο οποίο έχουμε 
προσκεκλημένους γλωσσολόγους διεθνούς φήμης από τρία πανεπιστήμια του 
εξωτερικού και δύο πανεπιστήμια της Κύπρου. Λόγω της πανδημίας το συνέδριο 
δυστυχώς αναβλήθηκε και θα λάβει χώρα την άνοιξη του 2022. 

Σύντομο Βιογραφικό 
Ο δρ Κλεάνθης Κ. Γκρώμαν είναι καθηγητής Βιογλωσσολογίας στο Τμήμα Αγγλικών 
Σπουδών του Πανεπιστήμιου Κύπρου και επικεφαλής της Ομάδας Γλωσσικής Κα-
τάκτησης Κύπρου (Cyprus Acquisition Team, CAT Lab). Το έργο του έχει δημοσι-
ευτεί ευρέως σε πολλούς τομείς, όπως αυτούς της Συντακτικής Θεωρίας, 
Συγκριτικής Σύνταξης, Γλωσσικής Ανάπτυξης, Πολυγλωσσίας και των Αναπτυξια-
κών Γλωσσικών Διαταραχών. Έχει συγγράψει και επιμεληθεί πέραν των 20 βιβλίων. 
Είναι ο συγγραφέας του βιβλίου Prolific Domains, ένας από τους συγγραφείς του 
εγχειρίδιου Understanding Minimalism, και συνεπιμελητής του βιβλίου The Cam-
bridge Handbook of Biolinguistics, ενώ παράλληλα είναι ιδρυτικό μέλος και συνε-
πιμελητής της σειράς βιβλίων John Benjamins Language Faculty and Beyond. Τέλος, 
είναι ένα από τα ιδρυτικά μέλη και αρχισυντάκτης του περιοδικού ανοικτής πρό-
σβασης Biolinguistics. 

Επικοινωνία: kleanthi@ucy.ac.cy 
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Μαθηματικά Παιχνίδια στην Αναγέννηση: Η Rythmomachia του 
Francesco Barozzi 

Δρ Ειρήνη Παπαδάκη 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών 

Δρ Αθανάσιος Γαγάτσης 
Ομότιμος Καθηγητής 
Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 

Σύντομη Περιγραφή 
Η οικείωση των Μαθηματικών και της Φιλοσοφίας διαμέσου ψυχαγωγικών παιχνι-
διών απασχόλησε ιδιαίτερα τους εγγραμμάτους του όψιμου Μεσαίωνα και της Ανα-
γέννησης σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το παιχνίδι που συγκέντρωσε τις προτιμήσεις 
των λογίων ανάμεσα στον 11ο και τον 16ο αιώνα ήταν η λεγόμενη Rythomachia ή 
αλλιώς «Μάχη των αριθμών», γνωστή επίσης ως παιχνίδι των φιλοσόφων. Αντλών-
τας την καταγωγή του από τη μαθηματική σκέψη των Πυθαγορείων, το παιχνίδι 
απαιτούσε την εφαρμογή αριθμητικών πράξεων αυξανόμενης δυσκολίας. Νικητής 
του αναδεικνυόταν όποιος επετύγχανε να τοποθετήσει τα πιόνια του στην επιφά-
νεια του παιχνιδιού, έτσι ώστε να δημιουργήσει αριθμητικές, γεωμετρικές ή αρμο-
νικές προόδους. Η απόλαυση του παιχνιδιού συνδεόταν από τους λόγιους της 
εποχής με την αναγνώριση των αναλογιών ως δομικών στοιχείων του σύμπαντος. 

Στις ελληνικές περιοχές της Ανατολικής Μεσογείου το παιχνίδι εισήχθη χάρη σε 
πρωτοβουλία του βενετοκρητικού λόγιου Francesco Barozzi (1537-1604). Ο περί-
φημος αυτός επιστήμονας της όψιμης Αναγέννησης, ο οποίος –αφού σπούδασε 
και δίδαξε Μαθηματικά, Φιλοσοφία και Αστρονομία στο Πανεπιστήμιο της Πάδο-
βας– παρέμεινε κατά το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του στην Κρήτη, γνώρισε τη 
Rythmomachia από λατινικές εκδοχές της και τη διασκεύασε στα ιταλικά. Φρόντισε, 
μάλιστα, το ομότιτλο βιβλίο, στο οποίο παρουσίαζε το παιχνίδι και το φιλοσοφικό 
του υπόβαθρο, να δημοσιευτεί το 1572 από το τυπογραφείο του Gratioso Percha-
cino στη Βενετία. Χάρη στον Barozzi, η Rythmomachia κυκλοφόρησε στο νησί του, 
πιθανότατα όμως και σε άλλες περιοχές όπου έφταναν οι εκδόσεις των βενετικών 
τυπογραφείων, όπως η Κύπρος και τα Επτάνησα. Πώς προσελάμβαναν άραγε οι 
άνθρωποι των γραμμάτων στην Ανατολική Μεσόγειο τη –διαμεσολαβημένη από 
δυτικές πηγές– μαθηματική και φιλοσοφική σκέψη των Πυθαγορείων;  

Παρά το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του για την ιστορία των μαθηματικών και του πο-
λιτισμού γενικότερα, το βιβλίο του Barozzi δεν έχει ακόμα αποτελέσει αντικείμενο 
συστηματικής μελέτης. Το προτεινόμενο ερευνητικό Πρόγραμμα στοχεύει στην 
επιστημονική έκδοση της Rythmomachia, στη μετάφρασή της στα ελληνικά, στην 
ανίχνευση των πηγών της και στη διερεύνηση του μαθηματικού και φιλοσοφικού 
της υποβάθρου. Απώτερος στόχος του ερευνητικού Προγράμματος είναι να μελε-
τηθούν οι μηχανισμοί μέσω των οποίων στοιχεία του αρχαίου ελληνικού πολιτι-
σμού επέστρεφαν στις ελληνικές περιοχές δια μέσου της ιταλικής διανόησης και 
προσαρμόζονταν στις εκπαιδευτικές ανάγκες που επικρατούσαν εκεί κατά τους 
νεότερους χρόνους. 
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Προσωπογραφία του Francesco Barozzi.



Δράσεις και Αποτελέσματα 
Τελικό προϊόν του Προγράμματος θα είναι η σχολιασμένη έκδοση της Rythmo-
machia του Barozzi στο ιταλικό πρωτότυπο και σε ελληνική μετάφραση. Το βιβλίο 
θα κυκλοφορήσει σε έντυπη και σε ηλεκτρονική μορφή. Η έκδοση θα είναι ανά-
λογης ποιότητας με αυτήν του πρώτου βιβλίου των μελών της ερευνητικής ομά-
δας, δρ. Αθανασίου Γαγάτση και δρ. Ειρήνης Παπαδάκη, Η τέχνη των λογαριασμών 
στην Κύπρο κατά τον 17ο αιώνα. Η πρακτική αριθμητική του Πέτρου Ρούσου (1632), 
Λευκωσία: Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2018. Η συγκεκριμένη έκδοση είχε προκύψει 
από ερευνητικό πρόγραμμα των δύο επιστημονικών συνεργατών, που είχε χρη-
ματοδοτηθεί από το Ίδρυμα Λεβέντη. 

Ευρήματα και συμπεράσματα για την ιστορία των Μαθηματικών και της Φιλοσο-
φίας της Αναγέννησης, που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια της έρευνας, θα δη-
μοσιευτούν σε μελέτες σε διεθνή περιοδικά.  

Από το Πρόγραμμα θα προκύψει, επίσης, μια ηλεκτρονική βάση δεδομένων, στην 
οποία θα συμπεριληφθούν ψηφιακά αντίγραφα όλων των πρωτογενών πηγών (χει-
ρογράφων, εντύπων, εγγράφων), που θα εντοπιστούν κατά τη διάρκεια των ερευ-
νών. Το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού θα κατατεθεί στο Ίδρυμα Λεβέντη. 

Σύντομα Βιογραφικά 
Η δρ Ειρήνη Παπαδάκη σπούδασε Ελληνική Φιλολογία στη Φιλοσοφική Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης. Υπήρξε υπότροφος - ερευνήτρια του Ελληνικού Ινστιτού-
του Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών της Βενετίας. Το 2005 υποστήριξε 
τη διδακτορική της διατριβή στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. 
Δίδαξε μαθήματα νεοελληνικής φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο 
Τμήμα Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπου 
εργάζεται από το 2014. Δίδαξε, επίσης, στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο. Συμ-
μετείχε σε ερευνητικά προγράμματα του Ελληνικού Ινστιτούτου Βενετίας, του Πο-
λιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς, του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου, του 
Ιδρύματος Λεβέντη και του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέ-
ροντα και οι επιστημονικές της δημοσιεύσεις στρέφονται γύρω από την πρώιμη 
νεοελληνική λογοτεχνία, τη συγκριτική γραμματολογία, τις πολιτισμικές σπουδές 
και την ιστορία του βιβλίου.  

Ο δρ Αθανάσιος Γαγάτσης σπούδασε Μαθηματικά στο Τμήμα Μαθηματικών του 
ΑΠΘ με υποτροφία του ΙΚΥ και Διδακτική των Μαθηματικών (μεταπτυχιακό και δι-
δακτορικό) στο Τμήμα Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Louis Pasteur του Στρα-
σβούργου. Εργάστηκε στο Πανεπιστήμιο Louis Pasteur ως μεταδιδακτορικός 
ερευνητής με υποτροφία της γαλλικής κυβέρνησης. Υπηρέτησε ως βοηθός καθη-
γητής, λέκτορας και επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Μαθηματικών του ΑΠΘ και 
ως αναπληρωτής καθηγητής και ως καθηγητής στο Τμήμα Επιστημών της Αγωγής 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, ενώ διετέλεσε Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέ-
σεων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (2010-2018). Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα 
επικεντρώνονται σε θέματα Διδακτικής των Μαθηματικών, Συνεπαγωγικής Στατι-
στικής και Ιστορίας της Μαθηματικής Παιδείας, όπου έχει δημοσιεύσει πολυάριθ-
μες εργασίες, καθώς και διάφορα βιβλία σε επτά διαφορετικές γλώσσες. Ήταν 
συντονιστής πολλών ερευνητικών προγραμμάτων ERASMUS σε συνεργασία με 
διάφορα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. 

Επικοινωνία: 
papadaki.eirini@ucy.ac.cy 
gagatsis@ucy.ac.cy  
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Το πρωτοσέλιδο της Α΄ έκδοσης της 
Rythmomachia του Francesco Barozzi.



Μηχανικοί Βιοδείκτες για την Πρόβλεψη της Ανοσοθεραπείας σε 
Καρκινικούς Όγκους (Immunο-Predictor) 

Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής 

Σύντομη Περιγραφή 
Το Έργο, ύψους €2.000.000, αποσκοπεί στην ανάπτυξη βιοδεικτών για την πρό-
βλεψη της αποτελεσματικότητας στρατηγικών ανοσοθεραπείας για την καταπο-
λέμηση καρκινικών όγκων. Παρόλο που η χρήση τεχνικών ανοσοθεραπείας για 
τον καρκίνο καθίσταται ολοένα και πιο διαδεδομένη, μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη 
ίαση μόνο ένα μικρό ποσοστό ασθενών, της τάξης του 14%, και επιπρόσθετα μπο-
ρεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες. Μέσω της ανάπτυξης βιοδεικτών και 
βασιζόμενοι σε μετρήσεις της μηχανικής συμπεριφοράς του κάθε καρκινικού 
όγκου, στο πλαίσιο του Έργου θα μπορεί να γίνει πρόβλεψη εάν η θεραπεία του 
καρκίνου μέσω της ανοσοθεραπείας θα είναι αποτελεσματική ή όχι. Οι βιοδείκτες 
θα διαχωρίζουν τους όγκους και, κατά συνέπεια, τους ασθενείς, σε αυτούς που δύ-
ναται να ανταποκριθούν σε ανοσοθεραπεία και σε αυτούς που η θεραπεία δεν θα 
έχει αποτέλεσμα και θα πρέπει να αποφεύγεται. 

Δράσεις και Αποτελέσματα  
Στο πλαίσιο του Έργου έχει δημοσιευτεί το εξής άρθρο: 

Mpekris F., Panagi M., Voutouri C., Martin JD, Samuel R., Takahashi S., Gotohda N., 
Suzuki T., Papageorgis P., Demetriou P., Pierides C., Koumas L., Costeas P., Kojima 
M., Ishii G., Constantinidou A., Kataoka K., Cabral H., and T. Stylianopoulos*. Nor-
malizing the microenvironment overcomes vessel compression and resistance to 
nano-immunotherapy in breast cancer lung metastasis. Advanced Science. [DOI: 
https://doi.org/10.1002/advs.202001917] 

Σύντομο Βιογραφικό  
Ο συντονιστής του Έργου, δρ Τριαντάφυλλος Στυλιανόπουλος, έχει ειδικευτεί στην 
ανάπτυξη και δοκιμή θεραπευτικών σκευασμάτων και νέων στρατηγικών καταπο-
λέμησης του καρκίνου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ και στο 
Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης, στη Βοστόνη των ΗΠΑ. Έχει δημοσιεύσει 
στην περιοχή αυτή άνω των 110 άρθρων σε επιστημονικά περιοδικά και το έργο 
του έχει λάβει άνω των 12.000 αναφορών. Για τη συνεισφορά του στην επιστήμη 
έχει βραβευτεί από τον σύλλογο Βιοϊατρικής Μηχανικής των ΗΠΑ, καθώς και από 
το Ίδρυμα Καινοτομίας και Έρευνας της Κύπρου.       

Επικοινωνία: tstylian@ucy.ac.cy  
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Παραμεθόριες Ζώνες ως Πεδία Κινητικότητας και 
Συνδεσιμότητας κατά τη διάρκεια της Τρίτης Χιλιετίας π.Χ.: 
Εξέταση Κεραμικών Τεχνολογιών στα Νησιά του Ανατολικού 
Αιγαίου, τη Δυτική Μικρά Ασία και την Κύπρο / Borderlands as 
Areas of Mobility and Connectivity during the Third Millennium 
BC: Examining Regional Ceramic Technologies between the East 
Aegean Islands, Western Anatolia and Cyprus (BORDER) 

Δρ Σέργιος Μενελάου 
Μεταδιδακτορικός Ερευνητής 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας 

Δρ Ουρανία Κουκά 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας, Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας 

Σύντομη Περιγραφή 
Το Πρόγραμμα BORDER ξεκίνησε τον Σεπτέμβριο του 2020, έχει διάρκεια 24 μήνες 
και συνολικό προϋπολογισμό €145.940. Συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του Ιδρύ-
ματος Έρευνας και Καινοτομίας (Horizon 2020 - 2nd Opportunity, RESTART 2016-
2020), στο πλαίσιο δεύτερης ευκαιρίας ερευνητικών προτάσεων Marie 
Skłodowska-Curie actions (MSCA), που δεν έτυχαν χρηματοδότησης λόγω εξάντ-
λησης των κονδυλίων. Έχει ως βασικό ερευνητή και συντονιστή τον δρ. Μενελάου 
και επιβλέπουσα τη δρ. Ουρανία Κουκά. Το διεπιστημονικό Πρόγραμμα BORDER 
αφορά στη μελέτη και ανάλυση αρχαίων κεραμικών με στόχο την ανίχνευση και 
ανασύσταση διαπολιτισμικών επαφών και αλληλεπιδράσεων μεταξύ των νησιών 
του Ανατολικού Αιγαίου (Λήμνος, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Ρόδος), της Δυτικής Μικράς 
Ασίας και της Κύπρου (Κισσόνεργα-Σκαλιά και Μοσφίλια, Ερήμη), κατά τη διάρκεια 
της 3ης χιλιετίας π.Χ. Οι βασικοί στόχοι του Προγράμματος κινούνται σε τέσσερις 
άξονες: 1) τη διαχρονική ανασύσταση της αρχαίας κεραμικής τεχνολογίας, 2) τη 
μελέτη διανησιωτικών και ηπειρωτικών επαφών μέσω του εντοπισμού εισηγμένων 
κεραμικών αγγείων στις υπό εξέταση θέσεις, 3) τη διεπιστημονική μελέτη κεραμι-
κού υλικού μέσω του συνδυασμού παραδοσιακών και σύγχρονων αναλυτικών με-
θόδων, και τέλος, 4) τον καθορισμό πολιτιστικών και γεωγραφικών συνόρων μέσα 
από την κατανόηση των σύγχρονων κοινωνικοπολιτικών μηχανισμών σε όμορες 
περιοχές. Τα αποτελέσματα της εν λόγω έρευνας θα στηριχθούν σε θεωρητικές 
και ερμηνευτικές προσεγγίσεις πολιτιστικά διαφορετικών και γεωγραφικά όμορων 
ζωνών προϊστορικής δραστηριότητας που σήμερα ταυτίζονται με τη Δυτική Τουρ-
κία, την Ανατολική Ελλάδα, και την Κύπρο. 

Δράσεις και Αποτελέσματα 
Το ερευνητικό Πρόγραμμα στοχεύει στη διάχυση των αποτελεσμάτων μέσω δη-
μοσιεύσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους με κρίση, 
αλλά και μέσω παρουσιάσεων σε διεθνή συνέδρια. Στο πλαίσιο του Έργου θα δη-
μιουργηθεί πιλοτική βάση δεδομένων, που θα προκύψουν από την πετρογραφική 
και χημική ανάλυση αντιπροσωπευτικών κεραμικών δειγμάτων, για συγκριτικούς 
σκοπούς με αντίστοιχες μελέτες που έχουν προηγηθεί σε άλλες περιοχές της Κύ-
πρου, Ελλάδας, και Τουρκίας. Το BORDER θα συμβάλει σημαντικά στη γεφύρωση 
του ερευνητικού χάσματος, σε επίπεδο αρχαιομετρικών αναλύσεων κεραμικής, 
στην Ανατολική Μεσόγειο. 
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Σύντομα Βιογραφικά 
Ο δρ Σέργιος Μενελάου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Τμήμα Ιστορίας 
και Αρχαιολογίας και την Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Είναι απόφοιτος του ιδίου Τμήματος (2012), ενώ έλαβε M.Sc. in Archaeo-
logical Materials (2013) και διδακτορικό τίτλο (2018) από το Πανεπιστήμιο του 
Sheffield, Ηνωμένο Βασίλειο. Το 2018-2019 εργάστηκε ως μεταδιδακτορικός ερευ-
νητής στο Πανεπιστήμιο Koç, ANAMED (Research Center for Anatolian Civiliza-
tions) στην Κωνσταντινούπολη και το 2019-2020 εργάστηκε με τρίμηνη υποτροφία 
στο Εργαστήριο Fitch (Βρετανική Σχολή Αθηνών). Ο δρ Μενελάου έχει συμμετά-
σχει σε ανασκαφικά προγράμματα στην Κύπρο (Παλαίπαφος-Κούκλια, Νέα Πάφος) 
και την Ελλάδα (Ηραίον-Σάμος, Καλαπόδι-Αταλάντη, Δασκαλειό-Κέρος) και έχει 
παρουσιάσει τα ερευνητικά του αποτελέσματα σε διεθνή συνέδρια και ημερίδες 
στην Κύπρο και το εξωτερικό. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν 
την Προϊστορία του Αιγαίου, της Μικράς Ασίας και της Κύπρου, Νησιωτική Αρχαι-
ολογία, Αρχαιομετρία, Πετρογραφία και Ανάλυση Κεραμικής, και την Ανασύσταση 
Μοτίβων Κινητικότητας και Συνδεσιμότητας στην Ανατολική Μεσόγειο. 

Η δρ Ουρανία Κουκά είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρ-
χαιολογίας με διδακτικό αντικείμενο την Αρχαιολογία του Προϊστορικού Αιγαίου. 
Είναι απόφοιτος του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθη-
νών (1985) και διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (1997). Η διδασκα-
λία, οι δημοσιεύσεις και τα ποικίλα ερευνητικά της προγράμματα (Ηραίον-Σάμος, 
Liman Tepe Σμύρνης, Μίλητος, Πυθαγόρειον Σάμου, Καστράκι Αγαθονησίου, Αρ-
χαιολογική Επισκόπηση Σάμου, κ.λπ.) επικεντρώνονται στο προϊστορικό Αιγαίο, τη 
Μικρά Ασία και την Κύπρο. Έχει εργαστεί στη ΙΘ’ Εφορεία Προϊστορικών και Κλασι-
κών Αρχαιοτήτων Κομοτηνής, στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού και την εν Αθήναις 
Αρχαιολογική Εταιρεία. Έχει διδάξει στα πανεπιστήμια Κρήτης και Κύπρου και έχει 
δώσει σεμινάρια και διαλέξεις σε συνέδρια σε πολλές χώρες της Ευρώπης και στις 
ΗΠΑ. Το 2008 εξελέγη Αντεπιστέλλον μέλος του Γερμανικού Αρχαιολογικού Ινστι-
τούτου για την ενίσχυση διακρατικών και διεπιστημονικών συνεργασιών μεταξύ 
Ελλάδας, Τουρκίας και άλλων ευρωπαϊκών χωρών. Από το 2017-2020 υπήρξε μέλος 
του Συμβουλίου του OREA-Institut, της Αυστριακής Ακαδημαϊκής Επιστημών και 
από το 2020 είναι μέλος του Archaeology Liaison Group του ARWA-The Interna-
tional Association for Archaeological Research in Western and Central Asia. 

Επικοινωνία: menelaou.sergios@ucy.ac.cy  

SHELTER 

Fabienne Baider   
Καθηγήτρια  
Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών 

Σύντομη Περιγραφή 
Το SHELTER είναι ένα διεθνές Έργο το οποίο συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσω 
του Rights, Equality and Citizenship Programme of the Directorate-General Justice 
and Consumers (Dec. 2018- Jan. 2021. Συντονίζεται από το University of Castilla – 
La Mancha και φέρνει κοντά πανεπιστήμια και κοινωνικούς οργανισμούς από τέσ-
σερις ευρωπαϊκές χώρες: την Ουγγαρία, τη Μάλτα, την Κύπρο και την Ισπανία. Για 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί ένα διεπιστημονικό Πρόγραμμα μεταξύ της 
Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών) 
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και της Ιατρικής Σχολής, το οποίο επιδιώκει να βελτιώσει την πρόσβαση των θυ-
μάτων εγκλημάτων μίσους σε πόρους και δίκτυα που μπορούν να διευκολύνουν 
την παροχή βοήθειας, προστασίας, εξειδικευμένης στήριξης και αναφοράς τέτοιων 
εγκλημάτων. Η έρευνα εστιάζει στον τρόπο πρόσβασης των θυμάτων στα κρατικά 
συστήματα υγείας και στη μεταχείριση που τυγχάνουν. 

Δράσεις και Αποτελέσματα 
Οι κυριότεροι στόχοι είναι: 

1. Χαρτογράφηση των γνώσεων των επαγγελματιών υγείας στα θέματα θυμάτων 
εγκλημάτων μίσους. 

2. Άντληση πληροφοριών μέσα από συνεντεύξεις θυμάτων, για τη φροντίδα και 
βοήθεια που τους παρέχεται. 

3. Εξακρίβωση του τρόπου με τον οποίο τα νοσοκομεία διαχειρίζονται τέτοιες πε-
ριπτώσεις (από τον οδηγό του ασθενοφόρου μέχρι το ιατρικό προσωπικό). 

4. Διερεύνηση των χαμηλών αναφορών των εγκλημάτων μίσους εντός του συστή-
ματος υγείας σε σχέση με τη βία και επιθετικότητα. 

5. Η έρευνα περιλαμβάνει δράσεις ευαισθητοποίησης και επιμόρφωσης των επαγ-
γελματιών υγείας και φοιτητών ιατρικής για εμπλουτισμό γνώσεων και εφαρ-
μογή βέλτιστων πρακτικών στην Κύπρο. Γενικά, μέσα από τις συνεντεύξεις και 
τα ερωτηματολόγια, διαπιστώθηκε ότι 90% των συμμετεχόντων δεν γνώριζαν 
για τα εγκλήματα μίσους. 

Ακόμα ένα σημαντικό εύρημα είναι ότι, παρά την αντίληψη των επαγγελματιών 
υγείας ότι μετανάστες και πρόσφυγες, λόγω εθνικότητας, κινδυνεύουν περισσό-
τερο να θυματοποιηθούν, εντούτοις, οι γιατροί και οι νοσηλευτές έχουν γίνει μάρ-
τυρες περισσότερων εγχώριων περιπτώσεων θυμάτων βίας. Ένα μέτρο άμεσης 
αντιμετώπισης της έλλειψης βέλτιστων πρακτικών είναι η επιμόρφωση και η εκ-
παίδευση των επαγγελματιών υγείας.  

Με την ολοκλήρωση του Έργου έχουν καταρτιστεί διάφορα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα για νοσοκομειακό  προσωπικό (γιατρών, νοσηλευτών, κοινωνικών λειτουργών 
κ.ά.), φοιτητές, καθώς και μια εκστρατεία διαφώτισης και ευαισθητοποίησης των εμ-
πλεκόμενων μερών για την ανάγκη σύνταξης πρωτόκολλου διαχείρισης. 

Ένα τέτοιο πρωτόκολλο θα καταγράφει όλες τις ενέργειες, τις διαδικασίες και τους 
κανόνες που θα πρέπει να εφαρμόζουν οι λειτουργοί υγείας μέσα από τον πολύ-
πλευρο ρόλο τους (ιατρικές συμβουλές, παραπεμπτικά, νομικά θέματα κ.λπ.). Το 
προσχέδιο του πρωτοκόλλου καθώς και όλα τα αποτελέσματα του Έργου είναι 
ανοικτής πρόσβασης στον ιστότοπο του Προγράμματος (https://stophatedam-
ages.eu/en/). 

Σύντομο Βιογραφικό 
Η δρ Fabienne H. Baider είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η έρευνά 
της εστιάζεται στη Σημασιολογία και την Ανάλυση του Λόγου από μια κοινωνικό-
γνωστική προοπτική και/ή αντίθετη άποψη. Η έρευνά της περιλαμβάνει τις Σπου-
δές Φύλου, τον Πολιτικό Λόγο, την Οnline Επικοινωνία, με έμφαση στη Ρητορική 
Μίσους και τις Βιογραφίες Γλώσσας. Έχει δημοσιεύσει έρευνες σε γλωσσικά επι-
στημολογικά περιοδικά, όπως το Journal of Pragmatics και το Pragmatics and So-
ciety και τόμους σχετικά με τα συναισθήματα, σε σχέση με το φύλο και τη Ρητορική 

ΕΡΕΥΝΑ 65



Μίσους. Η μεθοδολογία της περιλαμβάνει την Corpus Linguistics και την Κριτική 
Ανάλυση του Λόγου. Λειτουργεί ως συντονίστρια σε προγράμματα της ΕΕ, όπως 
το EU Social Justice Programme, C.O.N.T.A.C.T. (www.reportinghate.eu), το SHEL-
TER (2019-2021), το IMsyPP (2020-2022), το εσωτερικό Πρόγραμμα H.O.P.E. (2019-
2021), όπου επικεντρώνονται στoν Αντίθετο Λόγο, τη Ρητορική Μίσους και τα 
Εγκλήματα Μίσους.  

Επικοινωνία: fabienne@ucy.ac.cy  

Χαρούπι, ο Μαύρος Χρυσός της Κύπρου: η Επιστήμη Συναντά τη 
Βιομηχανία / Carobs, the Black Gold of Cyprus: Science Meets 
Industry 

Δρ Κωνσταντίνα Καπνίση-Χριστοδούλου 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια  
Τμήμα Χημείας 

Σύντομη Περιγραφή 
Το Έργο, που διαρκεί από τον Φεβρουάριο 2019 μέχρι τον Ιανουάριο 2022, με προ-
ϋπολογισμό ύψους €1.000.000 και χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΙδΕΚ - INTEGRATED/0916/0019), έχει ως στόχο να βοηθήσει στην εκ 
νέου κινητοποίηση και επέκταση της βιομηχανίας χαρουπιού στην Κύπρο σε νέα 
και καινοτόμα προϊόντα με πλούσια θρεπτική αξία, που να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες της αναπτυσσόμενης διεθνούς αγοράς. Το χαρούπι, εκτός από μέρος της 
κυπριακής παράδοσης, είναι και ένα προϊόν εξαιρετικά πλούσιο σε θρεπτικά συ-
στατικά, όπως αντιοξειδωτικά και φυτικές ίνες, και κατατάσσεται στις υπέρ-τροφές. 
Το Έργο συνδυάζει εκτεταμένη διεπιστημονική έρευνα σχετικά με τις ιδιότητες 
των κυπριακών καρπών του χαρουπιού, με δυνατότητες για ανάπτυξη νέων προ-
ϊόντων με βάση το χαρούπι, για τοπικές, αλλά κυρίως διεθνείς αγορές. Στο Έργο 
συμμετέχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως κύριος συντονιστής, το Γενικό Κρατικό 
Χημείο, το Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών, καθώς και τρεις Κύπριοι βιομηχανικοί 
εταίροι.  

Δράσεις και Αποτελέσματα 
Οι στόχοι αυτού του Προγράμματος αφορούν την εις βάθος επιστημονική μελέτη 
με σκοπό τη διερεύνηση των βιοχημικών ιδιοτήτων των κυπριακών καρπών χα-
ρουπιάς και των παραγόντων που καθορίζουν την παραγωγικότητα της καλλιέρ-
γειας χαρουπιάς στην Κύπρο. Αυτό θα αποτελέσει τη βάση σε βιομηχανικό επίπεδο 
για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων με βάση το χαρούπι. Πιο συγκεκριμένα 
οι στόχοι είναι οι εξής: 

1. Χαρακτηρισμός της γενετικής, μορφο-φυσιολογικής και συνθετικής μεταβλη-
τότητας των τοπικών γενετικών πόρων χαρουπιού. 

2. Βελτίωση της καλλιέργειας χαρουπιού στην Κύπρο. 

3. Προσδιορισμός των χημικών / βιολογικών ιδιοτήτων των χαρουπιών και ορι-
σμός της λειτουργικής τους αξίας. 

4. Αναγνώριση του προφίλ των κυπριακών προϊόντων χαρουπιού. 

5. Επέκταση της εμπορικής αξίας των κυπριακών χαρουπιών στις αγορές. 
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Μέσα από τη συνεργασία και τις συναντήσεις των επιστημονικών και βιομηχανι-
κών εταίρων ανταλλάσσονται δεδομένα, δεξιότητες και εμπειρίες, και ως εκ τούτου 
βελτιώνονται συνεχώς οι γνώσεις και οι πρακτικές. Μέχρι στιγμής, τα δεδομένα 
και τα αποτελέσματα από τις επιστημονικές μελέτες έχουν αξιοποιηθεί από τους 
βιομηχανικούς εταίρους, και καινοτόμα προϊόντα με βελτιωμένες ιδιότητες έχουν 
ήδη αναπτυχθεί και συνεχίζουν να αναπτύσσονται με απώτερο στόχο την κυκλο-
φορία τους στην αγορά. 

Οι γνώσεις και τα αποτελέσματα που προκύπτουν έχουν παρουσιαστεί σε εθνικά 
μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Η σημαν-
τικότητα του χαρουπιού, οι δυνατότητες χρήσης του σε διάφορα προϊόντα, καθώς 
και οι βιολογικές ιδιότητες που παρουσιάζουν αναδεικνύουν την εμπορική αξία 
των κυπριακών χαρουπιών.   

Επιπλέον, έξι επιστημονικές ερευνητικές εργασίες έχουν μέχρι τώρα δημοσιευθεί 
σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά: 

Krokou A., Stylianou M., Agapiou A., “Assessing the volatile profile of carob tree 
(Ceratonia siliqua L.)”, Environmental Science and Pollution Research (2019) 
26:35365–35374. 

Chrysanthi Christou, Evdokia Poulli, Stelios Yiannopoulos, Agapios Agapiou, “GC–
MS analysis of D-pinitol in carob: Syrup and fruit (flesh and seed)”, Journal of Chro-
matography B (2019) 1116, 60-64. 

Kokkinofta, R., Yiannopoulos, S., Stylianou, M.A., Agapiou, A., “Use of chemometrics 
for correlating carobs nutritional compositional values with geographic origin”, 
Metabolites 2020, 10(2), 62. 

Chrystalla Antoniou, Angelos Kyratzis, Youssef Rouphael, Stelios Stylianou and 
Marios C. Kyriacou, “Heat- and Ultrasound-Assisted Aqueous Extraction of Soluble 
Carbohydrates and Phenolics from Carob Kibbles of Variable Size and Source Ma-
terial”, Foods 2020, 9, 1364. 

Marios C. Kyriacou, Chrystalla Antoniou, Youssef Rouphael, Giulia Graziani and An-
gelos Kyratzis, “Mapping the Primary and Secondary Metabolomes of Carob (Cer-
atonia siliqua L.) Fruit and Its Postharvest Antioxidant Potential at Critical Stages 
of Ripening”, Antioxidants 2021, 10, 57. 

Angelos C. Kyratzis, Chrystalla Antoniou, Lambros C. Papayiannis, Giulia Graziani, 
Youssef Rouphael and Marios C. Kyriacou, “Pod Morphology, Primary and Second-
ary Metabolite Profiles in Non-grafted and Grafted Carob Germplasm Are Config-
ured by Agro-Environmental Zone, Genotype, and Growing Season”, Frontiers in 
Plant Science, 2021, 11, 612376. 

Σύντομο Βιογραφικό 
Η δρ Κωνσταντίνα Καπνίση-Χριστοδούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Ανα-
λυτικής Χημείας στο Τμήμα Χημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα διδακτικά και 
ερευνητικά της ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στην ανάπτυξη μεθόδων ηλεκτρο-
φόρησης, χρωματογραφίας και ηλεκτροχρωματογραφίας για βελτιωμένους εναν-
τιομερείς και μη εναντιομερείς διαχωρισμούς διάφορων αναλυτών, στη χρήση των 
συζευγμένων τεχνικών ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς-φασματογράφος μάζας (CE-
MS) και UPLC-MS-MS για τον διαχωρισμό, την ανίχνευση και την ποσοτικοποίηση 
διάφορων αναλυτών, στην εφαρμογή των βέλτιστων συνθηκών διαχωρισμού σε 
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Συγκομιδή χαρουπιών για το  
ερευνητικό Έργο.

Ανάλυση του πτητικού προφίλ του καρπού 
της χαρουπιάς με χρήση της 
συνδυασμένης τεχνικής SPME-GC-MS.

Διαδικασία παραγωγής παλαιωμένου 
λικέρ από χαρούπι.



βιολογικά και φυσικά προϊόντα και σε τρόφιμα, στον προσδιορισμό των πιο απο-
τελεσματικών μεθόδων προετοιμασίας του δείγματος, στη σύνθεση, χαρακτηρισμό 
και χρήση χειρόμορφων ιοντικών υγρών στην ηλεκτροφόρηση τριχοειδούς για επί-
τευξη καλύτερων διαχωρισμών και καλύτερης αποδοτικότητας, στην τροποποίηση 
τριχοειδών στηλών για βελτιωμένους διαχωρισμούς, στην αξιολόγηση συνεργιστι-
κών συστημάτων εναντιομερούς διαχωρισμού και στη χρήση κυκλοφρουκτανών 
ως χειρόμορφοι επιλογείς στην ηλεκτροκινητική χρωματογραφία (EKC). Τα άρθρα 
της έχουν δημοσιευθεί σε διεθνή περιοδικά όπως Analytical Chemistry, Journal of 
Chromatography A, Food Chemistry, Electrophoresis, Chirality, Journal of Chromato-
graphic Science, Food Analytical Methods. Επίσης, είναι κάτοχος μιας ευρεσιτεχνίας: 
Warner, I. M., Schlenoff, J. B., Kapnissi, C. P. “Analytical Separations with Polyelec-
trolyte Layers, Molecular Micelles, or Zwitterionic Polymers”, Date of Patent: January 
1, 2008; U.S. Patent No. 7,314,550. Υπό την επίβλεψή της έχουν μέχρι τώρα ολοκλη-
ρώσει τις μεταπτυχιακές τους σπουδές πέντε φοιτητές διδακτορικού επιπέδου και 
επτά φοιτητές επιπέδου μάστερ, ενώ, επί του παρόντος, επιβλέπει πέντε φοιτητές 
διδακτορικού επιπέδου και έναν μεταδιδακτορικό ερευνητή. 

Επικοινωνία: ckapni1@ucy.ac.cy  
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Καινοτομία και  
Επιχειρηματικότητα



Διαχείριση Καινοτομιών, Προστασία Πνευματικής Ιδιοκτησίας και 
Νομικό Πλαίσιο  

Λειτουργία Συγκλητικής Επιτροπής Καινοτομίας 
Η Επιτροπή Καινοτομίας συστάθηκε το 2020 με απόφαση της Συγκλήτου και αντικατέστησε την 
Ad-Hoc Επιτροπή Ευρεσιτεχνιών η οποία λειτουργούσε από το 2007 μέχρι το 2019. Η Επιτροπή 
είναι αρμόδια να εξετάζει και να εγκρίνει προτάσεις προς τα αρμόδια Συλλογικά Σώματα του 
Πανεπιστημίου για τη στρατηγική, πολιτική, κανόνες και διαδικασίες σε σχέση με τα πνευματικά 
δικαιώματα και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και αξιοποίησης της διανοητικής ιδιοκτησίας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών έρευνας. 

Ευρεσιτεχνίες 
Το 2020, χορηγήθηκε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου δίπλωμα ευρεσιτεχνίας στην Αμερική για την 
ευρεσιτεχνία US10547116B2 “Wireless communication paradigm: realizing programmable wire-
less environments through software controlled metasurfaces”, με εφευρέτη τον καθηγητή του 
Τμήματος Πληροφορικής Ανδρέα Πιτσιλλίδη, και άλλους συνεργάτες του στο εξωτερικό.  

Επιπλέον, το 2020, κατατέθηκαν για κατοχύρωση, από το Πανεπιστήμιο, τρεις νέες αιτήσεις για 
δίπλωμα ευρεσιτεχνίας (provisional patent), οι λεπτομέρειες των οποίων δεν είναι ακόμη ανα-
κοινώσιμες, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη δύο αιτήσεις κατοχύρωσης ευρεσιτεχνιών, μια από τις 
οποίες αφορά στην κατοχύρωση της ίδιας ευρεσιτεχνίας από Αμερική σε Ευρώπη. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αυτή τη στιγμή είναι κάτοχος 11 ενεργών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

Γραφείο Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο 
Το Γραφείο, κατά τη διάρκεια του 2020, εργάστηκε για την υποστήριξη, τον συντονισμό και τη δια-
χείριση του Έργου «Γραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με την Αγορά Εργασίας», το οποίο συγ-
χρηματοδοτείται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της ΕΕ και στο οποίο συμμετέχουν οκτώ πανεπιστήμια 
που λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία. Παράλληλα, εκκίνησαν οι διαδικασίες για οριστικο-
ποίηση όρων δημόσιων διαγωνισμών για την ασφάλιση των φοιτητών, τη δημοσιότητα και την εξω-
τερική αξιολόγηση του Έργου. Οι διαγωνισμοί για τη δημοσιότητα και την εξωτερική αξιολόγηση 
του Έργου προκηρύχθηκαν, ανατέθηκαν σε αναδόχους και εκτελούνται κανονικά. Ο διαγωνισμός 
για την ασφάλιση των φοιτητών δεν προχώρησε σε ανάθεση.  

Ταυτόχρονα, μέσω τακτικών, κυρίως διαδικτυακών συναντήσεων, το Γραφείο συνέχισε την ενη-
μέρωση των μελών τόσο της πανεπιστημιακής όσο και της επιχειρηματικής κοινότητας για τους 

Σημαντική στρατηγική επιδίωξη του Πανεπιστημίου αποτελεί η ενίσχυση της 
ανταγωνιστικότητας, μέσω της διασύνδεσης της ερευνητικής δραστηριότητας με την 
καινοτομία, την επιχειρηματικότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας.
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σκοπούς και τον στόχο του Έργου, αυξάνοντας, με 
τον τρόπο αυτό, το ενδιαφέρον για το Έργο και τον 
αριθμό των τμημάτων τα οποία ενέταξαν το μά-
θημα της πρακτικής άσκησης στα προγράμματα 
σπουδών τους. Κατά το 2020, οι τοποθετήσεις σε 
οργανισμούς για απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, 
οι οποίες ολοκληρώθηκαν από φοιτητές και φοιτή-
τριες, ήταν 234.  

Επιπλέον, το Γραφείο διοργάνωσε μία συνεδρίαση 
μεταξύ των εκπροσώπων των πανεπιστημίων στο 
Έργο, στην οποία λήφθηκαν καθοριστικές αποφά-
σεις για την πορεία του Έργου, ενώ βρισκόταν σε 
συνεχή συνεργασία με τη Μονάδα Ευρωπαϊκού Κοι-
νωνικού Ταμείου, για θέματα που αφορούσαν τη 
διαχείριση και την πορεία του Έργου. 

Κέντρο Επιχειρηματικότητας: Έργο 
και Δράσεις 
Για την επίτευξη της αποστολής και των στόχων του 
Κέντρου Επιχειρηματικότητας (ΚΕΠ) για το 2020, 
ολοκληρώθηκαν ή σηματοδοτήθηκε η έναρξη των 
ακόλουθων δράσεων:  

Εκπαίδευση και Κατάρτιση 
Το 2020, 25 φοιτητές από διαφορετικά τμήματα του 
Πανεπιστημίου ήταν εγγεγραμμένοι και ενεργοί 
στο Πιστοποιητικό στην Επιχειρηματικότητα, το 
οποίο προσφέρεται από το 2018. Για την ολοκλή-
ρωση του Πιστοποιητικού οι φοιτητές πρέπει να 
ολοκληρώσουν με επιτυχία έξι μαθήματα, τοποθέ-
τηση σε οργανισμό για εξερεύνηση/εφαρμογή της 
ιδέας τους και παρουσίασή της σε Επιτροπή του 
Κέντρου. Με επιτυχία, συνεχίστηκε και για αυτή τη 
χρονιά η παροχή μαθημάτων ελεύθερης επιλογής 
από το ΚΕΠ. Προσφέρθηκαν τρία διαφορετικά μα-
θήματα ελεύθερης επιλογής στους προπτυχιακούς 
φοιτητές, δύο το εαρινό και το χειμερινό εξάμηνο 
και ένα το θερινό εξάμηνο.  

Διαγωνισμός Επιχειρηματικού Σχεδίου 
2020 (CyEC2020) 
Ο κυπριακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικότητας (CyEC) 
ήταν ενεργός από το 2003-2016, με κύριο χορηγό το 
Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας 
(ΥΕΕΒ). Για το 2020, το Κέντρο Επιχειρηματικότητας 
ανέλαβε τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, έπειτα από 
ανάθεσή του από το ΥΕΕΒ, προσκαλώντας νέους επι-
χειρηματίες και επιστήμονες να καταθέσουν τις επι-

χειρηματικές τους ιδέες. Ο Διαγωνισμός έχει στόχο να 
μεταμορφώσει νέες καινοτόμες επιχειρηματικές ιδέες 
σε υγιείς επιχειρήσεις, αναπτύσσοντας ταυτόχρονα 
μια ισχυρή κουλτούρα δικτύωσης και επιχειρηματι-
κής καινοτομίας.  

Κατατέθηκαν συνολικά 34 αιτήσεις μέσα από τις 
οποίες η κριτική επιτροπή, η οποία απαρτίστηκε από 
έξι διακεκριμένες προσωπικότητες από το κυπριακό 
και παγκόσμιο επιχειρηματικό οικοσύστημα, τις κα 
Αγγέλα Παναγιώτου (IDEA Cy), κα Έλενα Τάνου (Top-
Kinisis Travel Public Ltd) και κα Μαρία Τσιάκκα (Tsi-
akkastel Office Line Ltd) και τους κ. Γιώργο Ζαχαρία 
(KAYAK), κ. Αλέξη Πανταζή (Hellas Direct) και κ. Philip 
Ammerman (Navigator Consulting Group), επέλεξε 
τις ομάδες που θα συμμετείχαν στη δεύτερη φάση 
του Διαγωνισμού, το “CyEC Acceleration Program”. 
Στο Πρόγραμμα αυτό, το οποίο περιελάμβανε μια 
σειρά από εκπαιδευτικές δράσεις και συμβουλευ-
τική, συμμετείχαν συνολικά εννέα ομάδες.  

Οι ομάδες αυτές, στο πλαίσιο του πιο πάνω Προ-
γράμματος, παρακολούθησαν πέντε εξειδικευμένα 
εργαστήρια, με θέματα για επιχειρηματικά μοντέλα, 
διαχείριση πλάνου μάρκετινγκ, δημιουργία επιχείρη-
σης και χρηματοοικονομικών, επικοινωνία και πα-
ρουσίαση του προϊόντος/υπηρεσίας, καθώς και 
μεθόδους και εργαλεία για εκτίμηση της αξίας της 
επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, οι ομάδες είχαν ατο-
μικές συναντήσεις για συζήτηση του επιχειρηματι-
κού τους πλάνου με επενδυτές και μέντορες 
(ανατέθηκαν δύο μέντορες ανά ομάδα). Στα μέσα 
Δεκεμβρίου 2020, έγινε αξιολόγηση του αναθεωρη-
μένου επιχειρηματικού τους πλάνου από την ίδια 
κριτική επιτροπή, με βάση το οποίο επιλέχθηκαν οι 
τρεις νικήτριες ομάδες. Τα χρηματικά βραβεία που 
δόθηκαν περιγράφονται στην υποενότητα «Βραβεία 
Επιχειρηματικότητας» πιο πάνω. Μεταξύ άλλων, κά-
ποιες ομάδες έχουν επιλεγεί για φιλοξενία από διά-
φορους οργανισμούς και ερευνητικά κέντρα για να 
βελτιώσουν το επιχειρηματικό τους πλάνο μέσα από 
περαιτέρω εκπαίδευση και συμβουλευτική. 

Ο Διαγωνισμός CyEC2020 έγινε υπό την αιγίδα του 
Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας δρ. Νικόλαου Μαστρο-
γιαννόπουλου. Υποστηρικτές και χορηγοί ήταν η 
Navigator Consulting, η Kayak.com, η PwC Cyprus, 
το IDEA Innovation Centre, το CYENS Centre of Ex-
cellence, η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (CYTA) 
και το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επι-
χειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
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Στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου 2020, ο 
οποίος διοργανώθηκε για πρώτη φορά από το Κέν-
τρο Επιχειρηματικότητας του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου (αναλυτικά για τον Διαγωνισμό βλ. στην 
υποενότητα πιο κάτω «Διαγωνισμός Επιχειρηματι-
κού Σχεδίου 2020») δόθηκαν τρία χρηματικά βρα-
βεία συνολικού ύψους €20.000. 

• Το πρώτο βραβείο δόθηκε στη νεοσύστατη εται-
ρεία Malloc, η οποία στοχεύει στην ανάπτυξη λο-
γισμικού βασισμένο σε ΑΙ για να δώσει λύσεις σε 
άτομα και επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της 
διαφύλαξης των δεδομένων και της ιδιωτικότητας. 

• Το δεύτερο βραβείο δόθηκε στην ομάδα BeHive 
Consulting Academy, η οποία αποτελεί μια εκπαι-
δευτική δράση προσανατολισμένη στην αγορά 
εργασίας της Κίνας. 

• Το τρίτο βραβείο πήρε η ομάδα ActiveHub, η οποία 
στοχεύει στην προώθηση και προαγωγή της διαφά-
νειας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών και των 
πολιτών τους.  

Η τελετή βράβευσης των ομάδων έγινε εντός του 
5ου Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
και το σχετικό βίντεο υπάρχει στο κανάλι YouTube 
του ΚΕΠ. Βραβεία φιλοξενίας δόθηκαν στην Malloc 
από την Navigator Consulting, στους ActiveHub, 
BeHive Consulting Academy και SmartEye team 
από το CYENS Centre of Excellence (πρώην RISE). 

Άλλες Δράσεις 
Συνολικά εντός του 2020, το ΚΕΠ διοργάνωσε 29 εκ-
δηλώσεις, διαλέξεις και εργαστήρια, συμπεριλαμ-
βανομένων, και αυτών του Διαγωνισμού Επιχειρη- 
ματικότητας. Τα περισσότερα από τα εργαστήρια 
αυτά ήταν ανοικτά στο κοινό και έγιναν διαδικτυακά, 
λόγω των περιορισμών της πανδημίας. Επίσης, λόγω 
των συνθηκών που επικρατούσαν, ο φοιτητικός Δια-
γωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας -  
Student Innovators (SΙΝΝ2020), ο οποίος διοργανώνε-
ται προς τα τέλη κάθε εαρινού εξαμήνου, αναβλήθηκε.  

5ο Φόρουμ Καινοτομίας και 
Επιχειρηματικότητας: “Τhe Challenge  
of AI”, 18 Δεκεμβρίου 2020 
Πέραν των διαλέξεων/εκδηλώσεων, διοργανώθηκε 
από το ΚΕΠ, διαδικτυακά, το 5ο Φόρουμ Καινοτο-
μίας και Επιχειρηματικότητας, με θέμα “Τhe Chal-
lenge of AI”, με στρατηγικό εταίρο την PwC Κύπρου, 
με χορηγό επικοινωνίας το INBusiness Cyprus, 
καθώς και άλλους συνεργάτες του Κέντρου. Τέσσε-
ρις διαφορετικές δραστηριότητες έλαβαν χώρα 
εντός του Φόρουμ και περιλάμβαναν:  

α) Την ετήσια διάλεξη της PwC, η οποία δόθηκε 
από τον καθηγητή Θεόδωρο Ευγενίου από το ΙΝ-
SEAD, με τίτλο “Navigating Data and AI Opportu-
nities and Risks: New Challenges for Business and 
Regulators”.  

β) Την τελετή βράβευσης του Διαγωνισμού Επιχει-
ρηματικότητας (CyEC 2020). 

γ) Τη συζήτηση πάνελ “The Challenges of AI for Busi-
ness and Policy Making”, με συντονιστή τον Διευ-
θύνων Σύμβουλο της PwC Κύπρου κ. Ευγένιο Χρ. 
Ευγενίου. Στη συζήτηση συμμετείχαν η καθηγή-
τρια Jahna Otterbacher από το Ανοικτό Πανεπι-
στήμιο Κύπρου, ο καθηγητής Θεόδωρος Ευγενίου 
από το INSEAD, ο καθηγητής Αντώνης Κάκας από 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, και η δρ Χριστίνα Ορ-
φανίδου, διευθύντρια ομάδας Δεδομένων και Τε-
χνητής Νοημοσύνης της PwC Κύπρου. 

δ) Την έκθεση ερευνητικών αποτελεσμάτων ή δρά-
σεων σχετικών με AI στην Κύπρο, με θέμα “Τhe In-
novation Track”, η οποία κάλυψε τις εξής θεματικές: 

     • Research Labs and Innovative Start-ups work-
ing on AI 

     • AI Research Results 

     • AI-related Innovative Products and Services 

     • AI Training Programs 

Υποδομές  
Το ΚΕΠ διατηρεί δικό του χώρο makerspace (χώρος 
πρωτότυπης κατασκευαστικής), ο οποίος περιλαμ-
βάνει σχετικό εξοπλισμό που μπορούν να δανει-
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στούν φοιτητές οι οποίοι έχουν πρόσβαση για 
χρήση του συγκεκριμένου χώρου. Για το 2020, 
διοργανώθηκαν συνολικά τρία εργαστήρια που έγι-
ναν με στόχο να ενημερώσουν τους φοιτητές για 
την ύπαρξη του χώρου, καθώς και για τον συνεχή 
εμπλουτισμό του με καινούριο εξοπλισμό, με βάση 
και τα ενδιαφέροντα των φοιτητών. Από το 2020, 
φοιτητές του Τμήματος Πληροφορικής επισκέπτον-
ται τον χώρο και χρησιμοποιούν σχετικό εξοπλισμό 
για τη διπλωματική τους εργασία.  

Έρευνα 
Ολοκληρώθηκαν οι απαιτούμενες δραστηριότητες 
της έρευνας για το “Global Entrepreneurship Monitor 
(GEM) 2020-2021”, καθώς και η συγγραφή της Εθνι-
κής Έκθεσης Αναφοράς GEM 2019-2020. Για τη συλ-
λογή δεδομένων του 2020-2021, ιδιαίτερη έμφαση 
δόθηκε σε ερωτήσεις που σχετίζονται με τον κορω-
νοϊό και την επίδραση στην επιχειρηματικότητα. 
Τον Σεπτέμβριο 2020, το GEM Global δημοσίευσε 
σχετική αναφορά για τις πολιτικές που θέσπισαν οι 
χώρες σχετικές με την επιχειρηματικότητα κατά το 

πρώτο εξάμηνο της πανδημίας, με τίτλο “Diagnos-
ing COVID-19 Impacts on Entrepreneurship: Explor-
ing Policy Remedies for Recovery”. Όσον αφορά την 
Κύπρο, το ΚΕΠ ετοίμασε σχετικό υλικό με πληροφο-
ρίες που είχαν συλλεχθεί από μέλη του GEM Cyprus 
Advisory Board και διαμόρφωσε σχετική έκθεση η 
οποία συμπεριλήφθηκε στην προαναφερθείσα έκ-
δοση. Για το 2020, η συμμετοχή της Κύπρου στο 
GEM έλαβε χορηγία, πέραν του Υπουργείου Εμπο-
ρίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας, και από τη PwC 
Cyprus, η οποία δεσμεύτηκε να καλύπτει τα έξοδα 
εκτύπωσης της έκδοσης για τα επόμενα χρόνια.  

Το ΚΕΠ συμμετείχε, επίσης, σε μια ερευνητική πρό-
ταση Knowledge Alliance, με τίτλο KAEBUP, με συν-
τονιστή το Τμήμα Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου, 
η οποία εγκρίθηκε, ενώ το Έργο ξεκίνησε την 1η Ια-
νουαρίου 2021. 

Δικτύωση και Διεθνείς Σχέσεις 
Εντός του 2020, το ΚΕΠ συμμετείχε στις ακόλουθες 
δραστηριότητες δικτύωσης στην Κύπρο: 
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Στιγμιότυπο από το 5ο Φόρουμ Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Χαιρετισμός από την Υπουργό Ενέργειας, 
Εμπορίου και Βιομηχανίας, κα Νατάσα Πηλείδου, και τον διευθυντή του Κέντρου Επιχειρηματικότητας (2014-2020),  

καθηγητή Μάριο Δικαιάκο (18 Δεκεμβρίου 2020). 



• Στη διοργάνωση του Ψηφιακού Πρωταθλήματος 2020, το οποίο διοργανώθηκε για έβδομη συνεχή χρονιά 
από τον Ψηφιακό Πρωταθλητή της Κύπρου, το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, 
το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας, το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας και συμμετοχή 
όλων των πανεπιστημίων της Κυπριακής Δημοκρατίας. Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου έγιναν οι τελικές πα-
ρουσιάσεις του Ψηφιακού Πρωταθλήματος στις κριτικές επιτροπές. Το ΚΕΠ συμμετείχε στις αξιολογήσεις 
των αιτήσεων και στην κριτική επιτροπή της 1ης Κατηγορίας: Μαθητική Επιχειρηματικότητα. 

• Στο Συμμαχία YUFE, στην οποία είναι εταίρος το Πανεπιστήμιο Κύπρου, εκπρόσωποι από τον Τομέα Δια-
χείρισης Καινοτομίας, της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας και Καινοτομίας του Πανεπιστημίου Κύπρου 
και του ΚΕΠ συμμετέχουν ενεργά στο 5ο πακέτο εργασίας “Innovation and Entrepreneurship”, στο οποίο 
είναι co-leader, καθώς και στις υπόλοιπες σχετικές δράσεις. Οι κύριες δραστηριότητες του πακέτου εργα-
σίας για την περίοδο 2020 αφορούσαν τη συλλογή δεδομένων για την ερευνητική δραστηριότητα των 
πανεπιστημίων, τα μαθήματα που προσφέρονται σχετικά με επιχειρηματικότητα, την ολοκλήρωση δια-
δικασίας για έναρξη πρόσκλησης για υποβολή προτάσεων και συμμετοχή σε Challenge Teams. 

• Συνεργασία με το EIT Digital/Found.ation για διοργάνωση εργαστηρίων. 

• Στην ad-hoc Επιτροπή για τη θέσπιση πολιτικής για τις διαδικασίες τεχνοβλαστών νεοφυών επιχειρήσεων 
(spin-offs) εντός του Πανεπιστημίου.  

Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων δικτύωσης, το ΚΕΠ έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο μεντόρων σε διάφορα 
πεδία από ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επιχειρηματίες κ.λπ., με τους οποίους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να 
έρθουν σε επαφή. Πολλοί από τους μέντορες αυτούς συμμετείχαν και στον Διαγωνισμό Επιχειρηματικότη-
τας, ενώ πέραν των δέκα ατόμων/ομάδων επικοινωνήσαν με το Κέντρο, κατά τη διάρκεια του έτους, για να 
ζητήσουν να έρθουν σε επαφή με συγκεκριμένους μέντορες. 
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Συνάντηση YUFE "Sustainability Meeting" στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (19-20 Φεβρουαρίου 2020).





ENOTHTA 7



Πανεπιστήμιο και Κοινωνία



Τοπική και Διεθνής Διασύνδεση Δημόσιας Ταυτότητας 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αν και νεαρό ακαδημαϊκό ίδρυμα, αποτελεί έναν οργανισμό με ρα-
γδαία εξέλιξη στον τομέα της ανώτατης εκπαίδευσης, όπως διαφαίνεται και από τις αριθμητικές 
ενδείξεις των γραφικών παραστάσεων που ακολουθούν. Είναι πλήρως προσαρμοσμένο στις τα-
χύτατα εναλλασσόμενες συνθήκες και χρησιμοποιεί προηγμένα μέσα και τεχνολογίες ως εφαλ-
τήρια για την καθιέρωσή του ως «πρωτοπόρος θεσμός πολιτισμικής δημιουργίας, εξέχουσας 
κοινωνικής προσφοράς και ως σημείο αναφοράς στην παγκόσμια επιστημονική κοινότητα». Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η μεγαλύτερη πηγή εργοδότησης για νέους επιστήμονες στην 
Κύπρο. Ταυτόχρονα, αποβλέπει στη συνεχή βελτίωση, στο να θέτει υψηλά πρότυπα και να πα-
ράγει απρόσκοπτα και αμερόληπτα ερευνητικό και διδακτικό έργο αντίστοιχο των προδιαγρα-
φών του, αξιοποιώντας τα μέγιστα την επιστημονική κατάρτιση και εξειδίκευση όλων των μελών 
της ακαδημαϊκής κοινότητας. 

Κατά συνέπεια, το Πανεπιστήμιο, υιοθετώντας μεθόδους για διαρκή αλληλεπίδραση, εξωστρέ-
φεια και προώθηση της δημόσιας ταυτότητάς του σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, δημοσίευσε, 
το 2020, 325 ανακοινώσεις Τύπου και 22 άρθρα, με πλούσια θεματολογία, που προβλήθηκαν 
στον κυπριακό Τύπο και αναπαράχθηκαν σε διάφορες πλατφόρμες διαδικτυακά, ενώ προώθησε 
πέραν των 30 ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων που εξασφάλισαν μέλη του ακαδημαϊ-
κού προσωπικού. Επιπλέον, κατά το 2020 δημοσιεύτηκαν 14 συνεντεύξεις στο πλαίσιο δράσεων 
του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων.  

Παρατηρήθηκε σταθερή ανοδική πορεία στην απήχηση των επίσημων λογαριασμών του Πα-
νεπιστημίου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ως ακολούθως: α) Facebook (42.500 ακόλουθοι), 
β) LinkedIn (20.717 ακόλουθοι), γ) Twitter (4821 ακόλουθοι), δ) YouTube (1630 εγγεγραμμένοι 
θεατές και 448.423 προβολές), ε) Instagram (3110 ακόλουθοι). Σε συνάρτηση των αναγκών και 
των τάσεων για ψηφιοποίηση της πληροφορίας, και για γενικευμένη διαδικτυακή διασύνδεση 
και προσβασιμότητα, το Πανεπιστήμιο είναι πάντα σε ετοιμότητα, και επικαιροποιεί και ανανε-
ώνει έγκαιρα το περιεχόμενο στους λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσής του. Με 
αυτό τον τρόπο, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή και επικοινωνεί, ενημερώνει και πληροφορεί 
άμεσα την ακαδημαϊκή κοινότητα και την ευρύτερη κοινωνία, σε τοπικό και διεθνές επίπεδο, για 
την προώθηση και προβολή του πολυσχιδούς του έργου.

Το 2020 υπήρξε μία ιδιαίτερη χρονιά, λόγω της πανδημίας του COVID-19, με συνθήκες 
πρωτόγνωρες τόσο για τα κυπριακά όσο και τα παγκόσμια δεδομένα. Παρά τη 
ματαίωση διαφόρων εκδηλώσεων και δράσεων με φυσική παρουσία, το Πανεπιστήμιο, 
αξιοποιώντας τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία πληροφοριών και επικοινωνίας, 
συνέχισε να πραγματοποιεί σημαντικές εσωτερικές και εξωτερικές δραστηριότητες, 
μένοντας πιστό στο όραμά του για έρευνα και καινοτομία.

ΕΝΟΤΗΤΑ 7

Πανεπιστήμιο και Κοινωνία
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Κέντρο Πληροφόρησης - 
Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» 
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου, ως η μεγαλύτερη 
ακαδημαϊκή βιβλιοθήκη της Κύπρου, στεγάζεται, 
από το 2018, στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιο-
θήκη «Στέλιος Ιωάννου». Το κτήριο της Βιβλιοθή-
κης, πέντε επιπέδων και έκτασης 8700 τ.μ. (χώροι 
Βιβλιοθήκης), διαθέτει συνολικά 950 θέσεις μελέ-
της, 31 δωμάτια ομαδικής μελέτης, καθώς και ανα-
γνωστήριο το οποίο λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 
Κάτω από την ίδια στέγη συγκεντρώνει όλες τις 
συλλογές και τις υπηρεσίες της, εξυπηρετώντας 
τόσο τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο 
και το ευρύτερο κοινό. Πέραν της σύγχρονης κτη-
ριακής της υποδομής, διαθέτει τον πλέον σύγχρονο 
τεχνολογικό εξοπλισμό αυτοματοποίησης υπηρε-
σιών (π.χ. αυτόματο σύστημα δανεισμού και επι-
στροφής υλικού, σύστημα διαλογής υλικού, 
σύστημα ασφαλείας κατά την προσέλευση/αποχώ-
ρηση χρηστών κ.ά.). 

Κατά το τέλος του 2020 (έτος πανδημίας για ολό-
κληρη την ανθρωπότητα), καταγράφηκαν γύρω 
στις 270.000 επισκέψεις στους χώρους της Βιβλιο-
θήκης. Η συλλογή της διέθετε περισσότερους από 
380.000 τόμους έντυπων βιβλίων προς μελέτη ή 

δανεισμό, ενώ έγιναν γύρω στις 54.400 δανεισμοί. 
Μέσω του ιστοτόπου της (http://library.ucy.ac.cy),  
η Βιβλιοθήκη παρείχε πρόσβαση σε πάνω από 600.000 
ηλεκτρονικά βιβλία, σε 190 περίπου βάσεις δεδομένων 
και σε περίπου 30.000 τίτλους ηλεκτρονικών περιοδι-
κών, καθώς και εκατομμυρίων άλλων επιστημονικών 
άρθρων ή άλλης μορφής ηλεκτρονικού υλικού. Στη 
ψηφιακή της βάση, η Βιβλιοθήκη διαθέτει σήμερα 
πέραν των 35.000 ψηφιακών τεκμηρίων. 

Η Βιβλιοθήκη αποτελεί το Εθνικό Γραφείο προώθη-
σης της Ανοικτής Πρόσβασης του Ευρωπαϊκού 
Προγράμματος OpenAIRE, καθώς και Κέντρο Ευρω-
παϊκής Τεκμηρίωσης με σκοπό τη διαφώτιση και 
προώθηση ευρωπαϊκών θεμάτων στην Κύπρο. 
Μέσω σημαντικών συνεργασιών με διεθνή δίκτυα 
διαδανεισμού, προμηθεύει σε άλλες βιβλιοθήκες ή 
παρέχει στους χρήστες βιβλία και άρθρα που δεν 
διαθέτει η ίδια, για κάλυψη των ερευνητικών ή δι-
δακτικών τους αναγκών. Επιπλέον, μέσω σεμινα-
ρίων Πληροφοριακής Παιδείας, εκπαιδεύει τους 
χρήστες της με σκοπό τη μέγιστη αξιοποίηση των 
πηγών και υπηρεσιών που διαθέτει. Κατά το 2020, 
διεξήγαγε πέραν των 100 εκπαιδευτικών σεμινα-
ρίων με 2000 και πλέον συμμετοχές, ενώ μεγάλος 
αριθμός ατόμων αποτάθηκε στην Υπηρεσία Πλη-
ροφοριακής Υποστήριξης της Βιβλιοθήκης. 
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Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι, επί-
σης, αποδέκτης πολλών και σημαντικών δωρεών 
από προσωπικότητες της Κύπρου ή και του εξωτε-
ρικού. Αυτές αφορούν τόσο αξιόλογες συλλογές βι-
βλίων όσο και σημαντικά για την ιστορία και τον 
πολιτισμό της Κύπρου προσωπικά αρχεία, πολιτι-
κών, ιστορικών και άλλων προσωπικοτήτων. Η συ-
νεργασία της με τοπικούς πολιτιστικούς και άλλους 
φορείς αναδεικνύουν τόσο το μεγάλο εύρος των 
δραστηριοτήτων της όσο και την απήχηση του 
έργου της προς την κοινωνία γενικότερα. 

UCY VOICE 95.2 
Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς, 
πρόβαλε τις εκστρατείες «Εβδομάδα Εθελοντι-
σμού» και «Υιοθετήστε μια Οικογένεια», οι οποίες 
διοργανώθηκαν από το Παγκύπριο Συντονιστικό 
Συμβούλιο Εθελοντισμού (ΠΣΣΕ). Επίσης, καθόλη 
τη διάρκεια του έτους, μετέδιδε σποτ για τον Εθε-
λοντισμό, τα οποία δημιούργησαν οι φοιτητές του 
Ραδιοσταθμού. 

Η πανδημία ώθησε τον Ραδιοσταθμό να δώσει έμ-
φαση στη ψυχολογική στήριξη των ακροατών/τριών 
του, όπως επίσης και στη συνεχή ενημέρωσή τους 
για τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό. Με ρα-
διοφωνικά σποτ, αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα 
και βίντεο με εμψυχωτικά σχόλια και θετικές συμ-
βουλές από τους ραδιοφωνικούς παραγωγούς, προ-
σπάθησε να καλλιεργήσει κλίμα αισιοδοξίας και 
ελπίδας ανάμεσα στο κοινό του. 

Νηπιαγωγείο «Λητώ 
Παπαχριστοφόρου» και 
Βρεφοκομικός Σταθμός  
Το Νηπιαγωγείο «Λητώ Παπαχριστοφόρου» και ο 
Βρεφοκομικός Σταθμός του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου έχουν συμπληρώσει δέκα χρόνια λειτουργίας 
και προσφοράς στην εκπαιδευτική και στην ακαδη-
μαϊκή κοινότητα. Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2019-
2020, φοίτησαν στο Σχολείο 103 παιδιά, τα οποία 
κατανεμήθηκαν στα τμήματα του Βρεφοκομικού 
Σταθμού, του Νηπιαγωγείου και της Προδημοτικής. 

Η επαναλειτουργία των νηπιαγωγείων και των βρε-
φοκομικών σταθμών, υπό τις συνθήκες της πανδη-
μίας του COVID-19, ήταν μια μεγάλη πρόκληση για 
το εκπαιδευτικό σύστημα του τόπου. Η επιστροφή 
των παιδιών στη σχολική μονάδα, μετά από περί-

που τρεις μήνες απουσίας, χρειαζόταν να γίνει σε 
κατάλληλες, ελεγχόμενες και προσεγμένες συνθή-
κες ασφάλειας και υγείας. Το Πανεπιστημιακό Νη-
πιαγωγείο σε μια προσπάθεια διαμόρφωσης των 
κατάλληλων συνθηκών φοίτησης των μαθητών, και 
του κατάλληλου περιβάλλοντος εργασίας του προ-
σωπικού, σε συνεργασία με την επιδημιολογική 
ομάδα καθώς και την ομάδα διαχείρισης κρίσης του 
Ιδρύματος, διαμόρφωσαν ένα υγειονομικό πρωτό-
κολλο για παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικούς. Αρχικά 
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση όλων των εμπλε-
κόμενων φορέων για τον νέο τρόπο λειτουργίας 
του Σχολείου και επεξηγήθηκε το υγειονομικό πρω-
τόκολλο. Στη συνέχεια, ακολούθησε εκπαίδευση 
του προσωπικού του Σχολείου σε θέματα ασφά-
λειας και υγείας αλλά και προστασίας των ιδίων και 
των παιδιών. Ακολούθησε διαμόρφωση του περι-
βάλλοντος του Σχολείου με βάση το υγειονομικό 
πρωτόκολλο και προετοιμασία των παιδιών και των 
γονέων για ομαλή επιστροφή στη σχολική μονάδα 
μέσω συγκεκριμένου προγράμματος μετάβασης το 
οποίο σχεδιάστηκε. 

Καθοριστικό ρόλο για τον βαθμό ετοιμότητας των 
παιδιών, καθώς και την ομαλή μετάβασή τους στο 
σχολικό περιβάλλον, διαδραμάτισε η καθημερινή 
εκπαίδευση και επικοινωνία που είχαν μέσω του 
προγράμματος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
του Σχολείου, παιδιά, γονείς και εκπαιδευτικοί. Τα 
παιδιά μέσω του προγράμματος είχαν την ευκαιρία 
να αλληλοεπιδρούν καθημερινά με τους φίλους και 
τις δασκάλες τους, συνεχίζοντας ταυτόχρονα τη μά-
θηση στο περιβάλλον του σπιτιού τους. 

Το Νηπιαγωγείο συνέχισε να πραγματοποιεί διαλέ-
ξεις, επιμορφώσεις και εργαστήρια για γονείς, εκ-
παιδευτικούς και άλλους ενδιαφερόμενους μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Επιπρόσθετα, διοργα-
νώθηκαν εκδηλώσεις και γιορτές μέσω της ίδιας 
πλατφόρμας, με στόχο να λειτουργήσει ομαλά το 
πρόγραμμα οργάνωσης και λειτουργίας του Σχο-
λείου, κατά το μέγιστο δυνατό. 

Κέντρο Επιστημονικής 
Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης  
και Ανάπτυξης 
Το Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης 
και Ανάπτυξης (K.ΕΠ.Ε.Α.Α.), κατά την υπό ανασκό-
πηση περίοδο, διοργάνωσε επιμορφωτικό σεμινά-
ριο επιμόρφωσης Δασκάλων Κυπριακής Αραβικής- 
θερινή κατασκήνωση Sanna e-Kkamp 2020. Επίσης, 
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οργάνωσε τη διεξαγωγή και διόρθωση γραπτών εξε-
τάσεων για σκοπούς πρόσληψης προσωπικού, καθώς 
και γραπτές εξετάσεις για απόφοιτους ιατρικών και 
οδοντιατρικών σχολών, για σκοπούς αναγνώρισης 
τίτλων σπουδών από πανεπιστήμια εκτός ΕΕ. 

Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας 
Αποστολή του Σχολείου Ελληνικής Γλώσσας είναι η 
διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας σε μη φυσικούς 
ομιλητές της Ελληνικής, ομοεθνείς και αλλοεθνείς, 
οι οποίοι επιθυμούν να μάθουν εκ του μηδενός τη 
γλώσσα ή να τελειοποιήσουν τις γνώσεις τους σε 
αυτήν.  

Στο Σχολείο προσφέρονται προγράμματα εκμάθη-
σης της Ελληνικής μέσα από την καλλιέργεια και 
την ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων, δηλαδή 
την κατανόηση και την παραγωγή γραπτού και 
προφορικού λόγου (καθώς και του συνδυασμού 
τους) και στα έξι επίπεδα (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2), 
όπως αυτά ορίζονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).  

Τα προγράμματα χωρίζονται σε εντατικά και μη εν-
τατικά. Τα εντατικά προσφέρονται δύο φορές τον 
χρόνο, κατά τη διάρκεια του χειμερινού και του εα-
ρινού ακαδημαϊκού εξαμήνου. Υπάρχουν δύο 
ακόμα προγράμματα: το μη εντατικό πρόγραμμα, 
για φοιτητές ανταλλαγής ERASMUS+, που προσφέ-
ρεται σε κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και το θερινό 
εντατικό πρόγραμμα. Επιπλέον, η δράση του Σχο-
λείου αυξήθηκε με τον σχεδιασμό και την προ-
σφορά νέων προγραμμάτων διδασκαλίας της 
Ελληνικής σε ξένους. Συγκεκριμένα, έπειτα από δια-
γωνισμό κατακυρώθηκε στο Σχολείο Ελληνικής 
Γλώσσας το πρόγραμμα διδασκαλίας της Ελληνικής 
σε αλλόγλωσσο προσωπικό της ξενοδοχειακής βιο-
μηχανίας, στο πλαίσιο νέας συνεργασίας με το Υφυ-
πουργείο Τουρισμού. Το πρόγραμμα ξεκίνησε τον 
Νοέμβριο του 2020 και προσέθεσε στο Σχολείο 
πέντε επιπλέον τμήματα με 75 φοιτητές.  

Παράλληλα, οι διδάσκοντες και η διεύθυνση του 
Σχολείου προέβησαν στον σχεδιασμό νέων προ-
γραμμάτων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας, 
στο πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης ένταξης μη ελλη-
νόφωνων φοιτητών στα ελληνόφωνα προγράμ-
ματα του Πανεπιστημίου. Το Σχολείο Ελληνικής 
Γλώσσας ανέλαβε τον σχεδιασμό του αναλυτικού 
προγράμματος και την εκπόνηση του ωρολογίου 
προγράμματος διδασκαλίας της ελληνικής γλώσ-
σας, διάρκειας ενός έτους (προπαρασκευαστικό 

έτος), έτσι ώστε οι υποψήφιοι φοιτητές να είναι σε 
θέση να παρακολουθήσουν τις σπουδές τους σε ελ-
ληνόφωνα προγράμματα σπουδών του Πανεπιστη-
μίου Κύπρου. Το εν λόγω πρόγραμμα, το οποίο 
συντονίζεται από τον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέ-
σεων, Οικονομικών και Διοίκησης, αναμένεται να 
ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο του 2021. 

Το Σχολείο συμμετέχει εξ αρχής στον σχεδιασμό 
κοινών δράσεων και προσφέρει μαθήματα σε φοι-
τητές της Συμμαχίας YUFE (Young Universities for 
the Future of Europe), στην οποία το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου συνεργάζεται με τα πανεπιστήμια Bremen, 
Antwerp, Nicolaus Copernicus University in Toruń, 
University of Eastern Finland, Essex, και Maastricht.  

Στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Πανε-
πιστημίου, η προσφορά επιμόρφωσης επεκτείνεται 
και στην ομογένεια της Αυστραλίας, της Ελλάδας, 
της Ν. Αφρικής, της Ολλανδίας, του Λιβάνου, της 
Αμερικής, του Ηνωμένου Βασιλείου και του Κα-
ναδά. Μετά από αίτημα της Νεολαίας Παγκόσμιας 
Ομοσπονδίας Αποδήμων Κυπρίων (ΝΕΠΟΜΑΚ), το 
Σχολείο διοργανώνει, κατά τον μήνα Ιούλιο, ειδικά 
εντατικά προγράμματα εκμάθησης και βελτίωσης 
της γνώσης της Ελληνικής, καθώς και μαθήματα κυ-
πριακών παραδοσιακών χορών, όταν οι συνθήκες 
το επιτρέπουν.  

Υπάρχει η δυνατότητα προσφοράς σε άτομα και σε 
φορείς προγραμμάτων ειδικού ενδιαφέροντος (π.χ. 
σε γιατρούς) κατόπιν σχετικού αιτήματος. Επίσης, 
διεξάγονται δύο φορές τον χρόνο εξετάσεις πιστο-
ποίησης ελληνομάθειας για το επίπεδο Γ2.  

Παράλληλα με τη διδασκαλία της γλώσσας, τα προ-
γράμματα σπουδών συμπεριλαμβάνουν στοιχεία 
πολιτισμού, τα οποία εμπλουτίζουν τα μαθήματα 
και φέρνουν τους σπουδαστές σε επαφή με τον ελ-
ληνικό πολιτισμό.  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε προγράμματος 
παρέχεται πιστοποιητικό αναγνωρισμένο από την 
Κυπριακή Δημοκρατία, ενώ στους φοιτητές πιστώ-
νονται οι αντίστοιχες πιστωτικές μονάδες.  

Τέλος, το Σχολείο Ελληνικής Γλώσσας προσφέρει 
υποτροφίες σε σπουδαστές τμημάτων Ελληνικών 
Σπουδών του εξωτερικού για την παρακολούθηση, 
κυρίως, του θερινού εντατικού προγράμματος, 
καθώς και σε μη ελληνοφώνους ιερωμένους και 
λαϊκούς που παρακολουθούν μαθήματα στο Σχο-
λείο, στο πλαίσιο μνημονίων συνεργασίας που υπέ-
γραψε η Πρυτανεία του Πανεπιστημίου Κύπρου με 
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το Ελληνορθόδοξο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων ή 
την Ιερά Μητρόπολη Ταμασσού και Ορεινής.  

Κέντρο Γλωσσών 
Το Κέντρο Γλωσσών επικεντρώνεται, κυρίως, στην 
προσφορά μαθημάτων ξένης γλώσσας στους προ-
πτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου, ως μάθημα 
υποχρεωτικό ή/και ελεύθερης επιλογής, μέσα από τα 
προγράμματα σπουδών τους. Όλα, σχεδόν, τα προ-
γράμματα έχουν σχεδιαστεί ώστε να εναρμονίζονται 
με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 
Γλώσσες. Ταυτόχρονα, έχουν υιοθετηθεί μέθοδοι εκ-
παιδευτικής τεχνολογίας, μικτής μάθησης, καθώς και 
ευρεία χρήση καινοτόμων εργαλείων τεχνολογίας 
και καλών παιδαγωγικών πρακτικών, που αποσκο-
πούν στη δημιουργία ευρηματικών και διαδραστι-
κών περιβαλλόντων εκμάθησης. Το 2020, το Κέντρο 
εναρμονίστηκε με τις απαιτήσεις της εποχής για εξ 
αποστάσεως διδασκαλία λόγω της πανδημίας, τη-
ρώντας πάντα υψηλό επίπεδο επικοινωνίας και εκ-
μάθησης. 

Το Κέντρο Γλωσσών προσφέρει μαθήματα σε εννέα 
προγράμματα γλωσσών. Κάθε εξάμηνο, προσφέρον-
ται 130-140 προγράμματα, που καλύπτουν τις ανάγ-
κες 2400-2600 φοιτητών περίπου. Επί του παρόντος, 
προσφέρει τα ακόλουθα προγράμματα για τους προ-
πτυχιακούς φοιτητές του Πανεπιστημίου: Αγγλικά 
(τρία επίπεδα σπουδών και δέκα εξειδικευμένα προ-
γράμματα σε επίπεδο Β2/Γ1), Γαλλικά (τέσσερα επί-
πεδα σπουδών Α1-Β1.1 και δύο εξειδικευμένα), 
Ισπανικά (τέσσερα επίπεδα σπουδών Α1-Β1.1 και ένα 
εντατικό), Ιταλικά (τέσσερα επίπεδα σπουδών Α1-Β1.1 
και ένα εντατικό), Τούρκικα (τέσσερα επίπεδα σπου-
δών Α1-Β1.1 και τρία εξειδικευμένα προγράμματα), 
Γερμανικά (τρία επίπεδα σπουδών Α1-Α2.2), Ρωσικά 
(τρία επίπεδα σπουδών Α1-Α2.2), Κινέζικα (πέντε επί-
πεδα σπουδών - σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Κομ-
φούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου) και Κυπριακή 
Νοηματική Γλώσσα (δύο επίπεδα σπουδών).  

Το Κέντρο Γλωσσών καλύπτει δυναμικά ένα ευρύ 
φάσμα αναγκών, τόσο του Πανεπιστημίου Κύπρου 
όσο και του ευρύτερου κοινωνικού συνόλου, υπο-
στηρίζοντας την εκμάθηση ξένων γλωσσών σε μία 
πολυγλωσσική Ευρώπη. Μέσω του Προγράμματος 
Ενηλίκων, το Κέντρο έχει προσφέρει μαθήματα 
Τουρκικών επιπέδου Β1, εργαστήρια Αγγλικών για 
τον Επιχειρηματικό Χώρο επιπέδου Β1+, καθώς και 
προγράμματα για προετοιμασία στις εξετάσεις IELTS. 

Στο πλαίσιο προσφοράς στην κοινωνία, το Κέντρο ορ-
γανώνει τοπικά και διεθνή συνέδρια, συνεργάζεται με 
τις πρεσβείες της Ιταλίας και της Ισπανίας στη διεξα-
γωγή εξετάσεων για εξασφάλιση πιστοποιητικών στα 
Ιταλικά και Ισπανικά αντίστοιχα. Επίσης, συνεργάζεται 
με το Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Νεολαίας για την ετοιμασία των προεισαγωγικών 
εξετάσεων, την εκπαίδευση διδασκόντων γλωσσών 
μέσα από το Πρόγραμμα Προϋπηρεσιακής Κατάρτι-
σης, και την εκπαίδευση διδασκόντων ξένων γλωσ-
σών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Συνεργάζεται, 
επίσης, με το Ινστιτούτο Θερβάντες και το Ινστιτούτο 
Κομφούκιος στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, και συμμετέ-
χει σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα για θέ-
ματα διδασκαλίας ξένων γλωσσών. 

Διάχυση της Γνώσης 
Ελεύθερα Πανεπιστήμια  
Ο καθιερωμένος πλέον θεσμός των Ελεύθερων Πανε-
πιστημίων «ταξιδεύει» και κτίζει γέφυρες ανάμεσα σε 
διάφορες πόλεις και επαρχίες της ελεύθερης Κύπρου, 
κάθε ακαδημαϊκή χρονιά, με σκοπό την επιμόρφωση 
και την ευρεία διάδοση απτών επιστημονικών γνώ-
σεων στο κοινό, ανεξαρτήτως μορφωτικού υποβά-
θρου. Αυτή η επιδίωξη, επιτυγχάνεται με τη διεξαγωγή 
δημόσιων διαλέξεων που δίνουν χώρο για γόνιμη συ-
ζήτηση με τα εκάστοτε ακροατήρια στους χώρους 
διοργάνωσης, μέσω της σημαντικής εθελοντικής συν-
δρομής διάφορων ομιλητών του ακαδημαϊκού, διοι-
κητικού και ερευνητικού προσωπικού, αλλά και 
εξωτερικών συνεργατών του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Το Πανεπιστήμιο συνέχισε και το 2020 την αγαστή συ-
νεργασία του με διάφορους δήμους της Κύπρου και 
εκπροσώπους της ελληνικής και κυπριακής ομογέ-
νειας στο εξωτερικό. Παρόλες τις πρακτικές δυσκολίες 
λόγω της πανδημίας, διοργάνωσε τον θεσμό των Ελεύ-
θερων Πανεπιστημίων διευρύνοντας την απήχησή 
του. Ειδικότερα, κατά το 2020, λειτούργησαν τα πιο 
κάτω έξι ελεύθερα πανεπιστήμια: 

•   Ελεύθερο Ζηνώνειο Πανεπιστήμιο στη Λάρνακα 

•   Ελεύθερο Πανεπιστήμιο της Ομογένειας του 
Λονδίνου 

•   Ιεροκήπειον Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Πάφο 

•   Σαλαμίνιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Αμμοχώστου 
στο Παραλίμνι 

•   Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Πόλεως Χρυσοχούς 

•   Ταμάσιο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο στην Ιερά Μη-
τρόπολη Ταμασού και Ορεινής. 
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Στην «οικογένεια» των Ελεύθερων Πανεπιστημίων 
προστέθηκε φέτος και το Ταμάσιο Ελεύθερο Πανε-
πιστήμιο, μετά από συνεργασία του Πανεπιστημίου 
Κύπρου με την Ιερά Μητρόπολη Ταμασού και Ορει-
νής. Χορηγοί Επικοινωνίας του εν λόγω κύκλου δια-
λέξεων ήταν το Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου (ΡΙΚ), 
που και φέτος παρείχε άμεση παγκύπρια μετάδοση 
από το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ, η 
εφημερίδα «Πολίτης» και ο Ραδιοφωνικός Σταθμός 
του Πανεπιστημίου Κύπρου «UCY Voice». Αξίζει 
ακόμα να σημειωθεί ότι, παρά τις προκλήσεις, τα 
αυστηρά υγειονομικά μέτρα και τους περιορισμούς 
κοινωνικής αποστασιοποίησης, ο θεσμός των Ελεύ-
θερων Πανεπιστημίων δεν επηρεάστηκε σε μεγάλο 
βαθμό και οι διαλέξεις μεταδίδονταν απευθείας 
μέσω του Ραδιοφώνου του ΡΙΚ, ή/και μέσω των το-
πικών κοινωνικών δικτύων των συνδιοργανωτών 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Οι πολίτες γίνονται κοινωνοί αξιόπιστων 
πληροφοριών και έγκυρης ενημέρωσης 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως το πρώτο και μεγα-
λύτερο δημόσιο πανεπιστήμιο της Κύπρου, δια-
δραματίζει κομβικό ρόλο και έχει ευθύνη απέναντι 
στην κοινωνία του νησιού. Αναμφίβολα, το 2020 
υπήρξε καθοριστική χρονιά για το Ίδρυμα, καθώς 
ακαδημαϊκοί, επιστήμονες και φοιτητές από διάφο-
ρες ειδικότητες βρέθηκαν στο προσκήνιο για την 

αναχαίτιση και αντιμετώπιση της πανδημίας του 
COVID-19 και συνεισέφεραν με την εμπειρογνωμο-
σύνη και κατάρτισή τους στην πολιτεία και στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα, προσφέροντας επιστη-
μονική και πρακτική βοήθεια, καινοτόμες ιδέες και 
εξειδικευμένες γνώσεις.  

Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο συνέχισε και το 
2020 να προάγει τον πολιτισμό και να στηρίζει την 
κοινωνία μέσα από διαλέξεις, συνέδρια και εκδηλώ-
σεις, τηρώντας όλα τα υγειονομικά πρωτόκολλα 
αλλά και παρέχοντας εύκολη πρόσβαση (με φυσική 
παρουσία/διαδικτυακά). 

Οι θεσμοθετημένες και άλλες ετήσιες ή περιστασια-
κές κοινωνικές, επιστημονικές και πολιτιστικές δρα-
στηριότητες, με προεκτάσεις συνεχούς προβολής, 
θετικής παρέμβασης σε φλέγοντα ζητήματα και δια-
σύνδεσης του Πανεπιστημίου με την τοπική κοινωνία, 
αλλά και διεθνώς, πραγματοποιήθηκαν και φέτος με 
προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Η πανδημία δεν 
στάθηκε εμπόδιο στη διατήρηση και την ανάπτυξη 
δημιουργικών σχέσεων με κρατικούς, εταιρικούς, εκ-
παιδευτικούς, ερευνητικούς και άλλους φορείς, αλλά 
και με διάφορες κοινωνικές ομάδες, οργανωμένα σύ-
νολα και εξέχουσες προσωπικότητες. Στις ενότητες 9 
και 14 της συγκεκριμένης έκδοσης, παρουσιάζονται 
εκδηλώσεις τέχνης και πολιτισμού, αλλά και δράσεις 
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που ξεχώρισαν. Πιο κάτω, παρατίθενται οι σημαντι-
κότερες που έλαβαν χώρα κατά το 2020:  

• Με την ευκαιρία της έλευσης του νέου έτους, οι 
Πρυτανικές Αρχές και ο Διευθυντής Διοίκησης και 
Οικονομικών αντάλλαξαν ευχές με το προσωπικό 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, στο πλαίσιο της κα-
θιερωμένης κοπής της βασιλόπιτας που πραγμα-
τοποιήθηκε στις 9 Ιανουαρίου 2020.  

• Για ακόμα μια χρονιά, τo Πανεπιστήμιο Κύπρου φι-
λοξένησε ομάδα εγκλωβισμένων μαθητών, καθώς 
και εκπαιδευτικών-συνοδών, του κατεχόμενου 
εξατάξιου Γυμνασίου Ριζοκαρπάσου. Είχαν την ευ-
καιρία να γνωρίσουν το Πανεπιστήμιο και τις εγ-
καταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης, καθώς και 
να παρακολουθήσουν παρουσίαση που πραγμα-
τοποίησε η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας. Την ομάδα εγκλωβισμένων μαθητών 
και των εκπαιδευτικών-συνοδών τους υποδέ-
χτηκε, μέσα σε εγκάρδιο κλίμα, ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου, καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. 

• Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και ο Όμιλος Προβλημα-
τισμού για τον Εκσυγχρονισμό της Κοινωνίας 
(ΟΠΕΚ), διοργάνωσαν εκδήλωση με θέμα: «Διενέ-
ξεις και Αγωγοί στην Ανατολική Μεσόγειο: Γεωπο-
λιτικές και Νομικές Πτυχές», η οποία φιλοξενήθηκε 
στην Πανεπιστημιούπολη, στις 6 Φεβρουαρίου 

2020. Χαιρετισμό απηύθυναν ο Πρύτανης, καθη-
γητής Τάσος Χριστοφίδης και η Γραμματέας του 
Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΠΕΚ, δρ Θεανώ Β. 
Καλαβανά. Ομιλητές ήταν οι: κ. Χαράλαμπος Έλ-
ληνας, ειδικός σε θέματα υδρογονανθράκων, κ. 
Κώστας Μ. Κωνσταντίνου, καθηγητής Διεθνών 
Σχέσεων, Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστη-
μών του Πανεπιστημίου Κύπρου, και κ. Αριστοτέ-
λης Κωνσταντινίδης, αναπληρωτής καθηγητής 
Διεθνούς Δικαίου και Δικαίου Ανθρωπίνων Δι-
καιωμάτων, Τμήμα Νομικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. Τη συζήτηση που ακολούθησε, συντόνισε 
ο δημοσιογράφος Κυριάκος Πιερίδης. 

• Σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εκδήλωση, που 
διοργάνωσε το Πανεπιστήμιο στις 6 Οκτωβρίου 
2020, τιμήθηκε η επέτειος της Ανεξαρτησίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο γενικός διευθυντής 
του Υπουργείου Εξωτερικών, Πρέσβης κ. Κορνή-
λιος Κορνηλίου, ανέπτυξε το θέμα, «60 χρόνια Κυ-
πριακής Δημοκρατίας: Η πορεία της εξωτερικής 
μας πολιτικής». Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, τρεις 
ακαδημαϊκοί του Πανεπιστημίου Κύπρου έδωσαν 
τη δική τους οπτική, με διαφορετικές τοποθετή-
σεις. Ο καθηγητής Κώστας Μ. Κωνσταντίνου, του 
Τμήματος Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 
αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες και παραδοξότη-
τες της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η αναπληρώτρια 
καθηγήτρια Ελένη-Τατιανή Συνοδινού του Τμήμα-
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τος Νομικής εστίασε σε νομικές πτυχές του ζητήματος της ανεξαρτησίας. Ο λέκτορας Νίκος Μούδουρος του 
Τμήματος Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών αναφέρθηκε στην έννοια της ανεξαρτησίας-αυτονομίας, 
αλλά και την έννοια του κοινού κυπριακού κράτους, ως βάσεις ιδεολογικής αντιπαράθεσης, τόσο εντός της 
τουρκοκυπριακής κοινότητας, όσο και μεταξύ Τουρκοκύπριων-Τουρκίας. Ακολούθησε ενδιαφέρουσα και πα-
ραγωγική συζήτηση επί του θέματος, την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Χρήστος Μιχάλαρος. Για τη με-
γαλύτερη δυνατή παρακολούθηση και πρόσβαση από το ευρύτερο κοινό, η εκδήλωση μεταδιδόταν επίσης 
ζωντανά από το κανάλι του Πανεπιστημίου στο YouTube και από το Πρώτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου του ΡΙΚ. 

• Το 10ο Ετήσιο Διεθνές Επιστημονικό Ψηφιακό Συνέδριο του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης 
(ΚΕΝ) του Πανεπιστημίου Κύπρου με θέμα: «Διαχείριση της Κρίσης στη Δημόσια Υγεία: Πληροφορίες από 
τη Νευροεπιστήμη, την Ψυχολογία και την Επιδημιολογία» - “Management of Public Health Crisis: Insights 
from Neuroscience, Psychology and Epidemiology”, πραγματοποιήθηκε ψηφιακά στις 9 Οκτωβρίου 2020. 
Το Συνέδριο διεξήχθη σε συνεργασία με το Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και τον Σύν-
δεσμο Ψυχολόγων Κύπρου (CYPSA). Οι παρουσιάσεις του Συνεδρίου εστίασαν σε θέματα σχετικά με τις 
ερευνητικές προτεραιότητες που πηγάζουν από την πανδημία, την εξ αποστάσεως αξιολόγηση γνωστικών 
λειτουργιών, καθώς και τη συνεισφορά της διεπιστημονικής προσέγγισης στη δημόσια υγεία. Στο Συνέδριο 
πήραν μέρος με εισηγήσεις διακεκριμένοι επιστήμονες που προέρχονταν από τη Μεγάλη Βρετανία  
(Imperial College και University of Leeds) και την Κύπρο.
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ENOTHTA 8



Πράσινες Δράσεις



Το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει αναπτύξει πλούσιες περιβαλλοντικές δράσεις και έχει υιοθετήσει 
μια σειρά από μέτρα για την προώθηση της περιβαλλοντικής συνείδησης και της αειφόρου ανά-
πτυξης, μέσω της υιοθέτησης περιβαλλοντικής πολιτικής, της οποίας βασικό άξονα αποτελεί η 
ισορροπία μεταξύ οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών παραμέτρων. Απώτερος στό-
χος είναι να καταστεί το Πανεπιστήμιο ενεργειακά αυτόνομο, αξιοποιώντας τις εναλλακτικές 
πηγές ενέργειας, όπως την ηλιακή ακτινοβολία, μειώνοντας έτσι τις δαπάνες λειτουργίας του με 
την άμεση εξοικονόμηση πόρων. Παράλληλα, έχουν τροχοδρομηθεί οι διαδικασίες για την επί-
τευξη του μεγαλεπήβολου στόχου για να πιστοποιηθεί το Πανεπιστήμιο με τον τίτλο «Μηδέν 
Απορρίμματα στις Χωματερές/Zero Waste to Landfill», αφού ήδη ένα μεγάλο ποσοστό των πα-
ραγόμενων απορριμμάτων/αποβλήτων του Οργανισμού ανακυκλώνεται ή τυγχάνει της απαι-
τούμενης διαχείρισης μέσα από αδειοδοτημένους διαχειριστές. Τα πιο πάνω εντάσσονται στο 
πλαίσιο της κοινωνικής και περιβαλλοντικής προσφοράς του Πανεπιστημίου, το οποίο αποτελεί 
ενεργό μέλος του Δικτύου των Πανεπιστημίων των Ευρωπαϊκών Πρωτευουσών UNICA (Network 
of Universities from the Capitals of Europe) και του Δικτύου ISCN (International Sustainable Cam-
pus Network) και διέπεται από τη φιλοσοφία λειτουργίας των «Πράσινων Πανεπιστημίων», όπως 
καθορίζεται από την UGAF (UNICA Green Academic Footprint) και το ISCN. 

Φωτοβολταϊκά Πάρκα «Φαέθων» και «Απόλλων» 
Τον Οκτώβριο του 2020, ολοκληρώθηκε η σύνδεση νέου φωτοβολταϊκού συστήματος που είναι 
εγκατεστημένο στη οροφή του κτηρίου ΘΕΕ-01. Η εγκατάσταση έγινε στο πλαίσιο του Έργου 
ΕΝΕΔΗ και η ισχύς του συστήματος είναι 41,1 kW, ανεβάζοντας τη συνολική εγκατεστημένη ισχύ 
των φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Πανεπιστημιούπολη σε 436 kWp.  

Κατά το έτος 2020, τα φωτοβολταϊκά συστήματα της Πανεπιστημιούπολης παρήγαγαν 546.500 
kWh πράσινης ενέργειας, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση εκπομπών 389 περίπου τόνων διο-
ξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.  

Παράλληλα, αναμένεται σύντομα η προκήρυξη προσφορών για τη δημιουργία της Α’ φάσης του 
φωτοβολταϊκού πάρκου «Απόλλων», που θα περιλαμβάνει την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαι-
σίων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 5 MW (με δυνατότητα επέκτασης σε 10 MW), συμ-
περιλαμβανομένου συστήματος αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας χωρητικότητας 2350 MWh, 
με όλη την απαραίτητη υποδομή για τη σύνδεσή του με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, αλλά και εγ-
καταστάσεις υποστήριξης ερευνητικών και εκπαιδευτικών λειτουργιών. Το φωτοβολταϊκό πάρκο 
«Απόλλων» σχεδιάζεται ούτως ώστε να είναι πρότυπο σε παγκόσμια κλίμακα για τέτοιου είδους 
αναπτύξεις, εφαρμόζοντας νέες τεχνολογίες και πρακτικές χρήσης συστημάτων αποθήκευσης 

Κατά το 2020, τα φωτοβολταϊκά συστήματα της Πανεπιστημιούπολης παρήγαγαν 
546.500 kWh πράσινης ενέργειας, γεγονός που αντιστοιχεί σε μείωση εκπομπών 389 
περίπου τόνων διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα.
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ενέργειας. Σύμφωνα με τις παρούσες εκτιμήσεις, το 
φωτοβολταϊκό πάρκο «Απόλλων» θα καλύπτει πλή-
ρως τις ανάγκες για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου. 

Επιπρόσθετα, είναι σε εξέλιξη η ανάπτυξη φωτο-
βολταϊκού συστήματος συνολικής ισχύος 166 
MWp, το οποίο θα φιλοξενηθεί στις υπό ανέγερση 
εγκαταστάσεις της Πολυτεχνικής Σχολής. 

Κτηριακές Υποδομές 
Οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται για να ανταποκρίνον-
ται στις υψηλότερες δυνατές απαιτήσεις αειφορίας. 
Ο ενεργειακός σχεδιασμός ακολουθεί τη φιλοσοφία 
“Lean – Clean – Green”, κατά την οποία πρωτίστως 
διασφαλίζεται η μείωση της ζήτησης ενέργειας με πα-
θητικά μέτρα και, ακολούθως, η χρήση έξυπνων και 
αποδοτικών συστημάτων παρέχει την απαιτούμενη 

ενέργεια με ψηλό βαθμό απόδοσης. Τέλος, τοπικές 
εγκαταστάσεις ανανεώσιμων πηγών ενέργειας προ-
σφέρουν καθαρή ενέργεια, μειώνοντας τον αντί-
κτυπο στο περιβάλλον στο ελάχιστο. Ως αποτέλεσμα, 
οι νέες κτηριακές εγκαταστάσεις κατατάσσονται ως 
κτήρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης. Πρόσθετα, 
οι νέες εγκαταστάσεις προσφέρουν στους χρήστες 
άρτιες συνθήκες άνεσης, ποιότητας εσωτερικού 
αέρα, συνθήκες φωτεινότητας κ.λπ., εξασφαλίζοντας 
ένα ιδανικό περιβάλλον εργασίας.  

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 
Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας SAVES2  
Η Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου συνέχισε τη 
συμμετοχή της στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοι-
κονόμησης Ηλεκτρικής Ενέργειας SAVES2 (Stu-
dents Achieving Valuable Electricity Savings) του 
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Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Το Πρόγραμμα 
αποσκοπεί στην καλλιέργεια ενεργειακής συνείδησης, 
και σε αυτό συμμετέχουν, εκτός από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, άλλοι δέκα φορείς από διάφορες ευρωπαϊκές 
χώρες. Το Έργο απευθύνεται σε συνολικά 219.000 φοι-
τητές από επτά διαφορετικές χώρες και επικεντρώνε-
ται τόσο στους φοιτητές που διαμένουν σε φοιτητικές 
εστίες όσο και σε εκείνους που διαμένουν σε ιδιωτικά 
καταλύματα. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε διαδραστι-
κούς διαγωνισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, με 
χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και άλλων 
μορφών ψηφιακής επικοινωνίας, και έχουν την ευκαι-
ρία να πληροφορηθούν για τρόπους εξοικονόμησης 
ενέργειας και να κερδίσουν δώρα.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, πραγματοποιήθηκε, 
στις 18 Φεβρουαρίου 2020, «Σεμινάριο Εξοικονόμη-
σης Ενέργειας: Ενέργεια, Πλαστικό και Περιβάλλον», 
με ομιλήτρια την αναπληρώτρια επικεφαλής της Αν-
τιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην 
Κύπρο κα Θέα Πιερίδου, σε συνεργασία με το Γρα-
φείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και τη Βιβλιοθήκη 
του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ακόμα, κατά τη διάρ-
κεια του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, στελε-
χώθηκαν, σε μηνιαία βάση, μικρά περίπτερα στην 
Πανεπιστημιούπολη για προώθηση του Προγράμ-
ματος, διοργανώνοντας διαδραστικά παιχνίδια και 
κουίζ για τους φοιτητές για θέματα ενέργειας. Δυστυ-
χώς, από τον Μάρτιο του 2020 και έπειτα, δεν ήταν 
εφικτό να διοργανωθούν άλλες δράσεις, λόγω της 
πανδημίας. 

Έργο «Μαύρος Χρυσός» 
Το Έργο «Μαύρος Χρυσός», με κύριο στόχο να συμ-
βάλλει στην αναβίωση της καλλιέργειας και εμπο-
ρίας του χαρουπιού, έχει ολοκληρώσει, κατά τη 
διάρκεια του 2020, την παραχώρηση δωρεάν δεν-
δρυλλίων και εμπειρογνωμοσύνης σε ενδιαφερο-
μένους. Συνολικά έχουν δοθεί 28.421 δενδρύλλια, 
τόσο σε γεωργούς όσο και σε κοινότητες και άλ-
λους δημόσιους οργανισμούς. Περίπου 4000 δεν-
δρύλλια έχουν αξιοποιηθεί για τη δημιουργία 
χώρων πρασίνου, ενώ τα υπόλοιπα θα αποτελέ-
σουν γεωργική δραστηριότητα των αιτητών στους 
οποίους παραχωρήθηκαν.  

Το Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου συνεχίζει τις 
έρευνες του σχετικά με την απόδοση της συν-καλ-
λιέργειας διαφόρων φυτών μαζί με τα χαρούπια. 
Συγκεκριμένα, έχει προχωρήσει στην καλλιέργεια 
θυμαριού, ρίγανης, λεβάντας και φασκόμηλου, σε 
πειραματικό τεμάχιο ανάμεσα στη φυτεία του Πανε-
πιστημίου στην περιοχή Ορείτες της Πάφου. Παράλ-
ληλα, μελετήθηκε η βιοποικιλότητα του εδάφους και 
εγκαταστάθηκαν δέκα τεχνητές φωλιές στην έκταση 
του κτήματος, με απώτερο σκοπό τη φιλοξενία αν-
θροπωπουλιών, για ένα φυσικό τρόπο αντιμετώπι-
σης των τρωκτικών που αποτελούν εχθρό του 
δένδρου της χαρουπιάς. 

Όσον αφορά την εμπορική δυναμική του χαρου-
πιού, το Πανεπιστήμιο συμβάλλει στη διαδικασία 
τυποποίησης του χαρουπόμελου ως κυπριακό προ-
ϊόν. Επίσης, υποστηρίζει, μαζί και με άλλους φορείς 
όπως το Κρατικό Χημείο και το Υπουργείο Γεωρ-
γίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, διά-
φορες τοπικές εταιρίες στη δημιουργία νέων 
προϊόντων από το χαρούπι. 

Δενδροφύτευση Χαρουπιών στη 
Δασική Γη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου  
Η ενέργεια αυτή πραγματοποιήθηκε στις 18 Νο-
εμβρίου 2020, με τη βοήθεια του Περιβαλλοντι-
κού και Φιλοζωϊκού Ομίλου του Πανεπιστημίου 
Κύπρου σε συντονισμό με τις Τεχνικές Υπηρεσίες 
του Πανεπιστημίου. 
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«Σεμινάριο Εξοικονόμησης Ενέργειας: Ενέργεια, Πλαστικό 
και Περιβάλλον» (18 Φεβρουαρίου 2020). 



Για την υλοποίηση της πρωτοβουλίας χρειάστηκε: 

1. Χάραξη θέσης φύτευσης με βάση το Παγκόσμιο 
Σύστημα Στιγματοθέτησης (GPS). 

2. Μεταφορά δενδρυλλίων στην περιοχή εγκατά-
στασής τους. 

3. Συντονισμός και ενημέρωση του κοινού για την 
ημέρα της δενδροφύτευσης (μέσω του Ομίλου). 

4. Παροχή εξοπλισμού και κατευθυντήριες οδηγίες 
στους εθελοντές για το πώς γίνεται η δενδροφύ-
τευση. 

5. Μελέτη αναγκών άρδευσης, σχεδιασμός αρδευ-
τικού συστήματος και εγκατάστασή του (μέρος 
του κόστους για την προμήθεια του αρδευτικού 
συστήματος καλύφθηκε από τον Περιβαλλοντικό 
και Φιλοζωικό Όμιλο). 

6. Επίβλεψη του Έργου μέχρι και σήμερα (καλλιερ-
γητικές φροντίδες, έλεγχο αρδευτικού κ.λπ.). 

Ανακύκλωση και Διαχείριση 
Επικίνδυνων και Μη Επικίνδυνων 
Αποβλήτων 
Στο Πανεπιστήμιο εφαρμόζεται ένα ευρύ φάσμα 
ανακύκλωσης και διαχείρισης υλικών και αποβλή-
των, όπως η ανακύκλωση των ρευμάτων χαρτιού, 
πλαστικού, αλουμινίου, γυαλιού και άλλων συ-
σκευασιών. Επιπλέον, για υλικά που μπορεί να πε-
ριέχουν επικίνδυνες για το περιβάλλον ουσίες, 
όπως είναι οι μπαταρίες, οι λαμπτήρες, ο πεπαλαι-
ωμένος ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός, 
τα απόβλητα μελανιών και τόνερ, καθώς και τα ερ-
γαστηριακά απόβλητα, το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει 
σύστημα ορθολογιστικής διαχείρισης, συλλέγοντας 
και παραδίδοντας τα απόβλητά του σε αδειοδοτη-
μένες εταιρείες για περαιτέρω επεξεργασία. 
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ENOTHTA 9



Τέχνη και Πολιτισμός



Πολιτισμός: Έργα και Δράσεις 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Ύπατη Αρμοστεία της Δημοκρατίας της Ινδίας στην Κύπρο συν-
διοργάνωσαν διαδικτυακή παρουσίαση (webinar) και ψηφιακή έκθεση φωτογραφίας με θέμα 
«Η Ζωή του Mahatma Gandhi», με αφορμή την επέτειο των γενεθλίων του (2 Οκτωβρίου). Η εκ-
δήλωση πραγματοποιήθηκε στην Πανεπιστημιούπολη, στις 30 Σεπτεμβρίου 2020. Ομιλήτρια 
ήταν η παγκοσμίου φήμης “Gandhian”, μελετήτρια και ακόλουθος της ζωής και του έργου του 
Mahatma Gandhi, δρ Shobhana Radhakrishna, η οποία έχει αναγνωριστεί διεθνώς για την ανε-
κτίμητη συμβολή της στην καταγραφή, στην κοινωνική υπηρεσία και στη συνέχιση του αξιοθαύ-
μαστου έργου του Gandhi. Η δρ Radhakrishna έχει καλλιεργήσει ισχυρό ιδεολογικό δεσμό με 
τον Gandhi, από την παιδική της ηλικία, και έχει περάσει τις τελευταίες δύο δεκαετίες ψάχνοντας 
τρόπους να διαδώσει αποτελεσματικότερα τη φιλοσοφία του στην Ινδία και στο εξωτερικό, μέσω 
διαλέξεων και εργαστηρίων. Απηύθυναν χαιρετισμούς ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης και η A.E. κα Madhumita Hazarika Bhagat, Ύπατος Αρμοστής της 
Δημοκρατίας της Ινδίας στην Κύπρο. 

Σε μια άλλη εκδήλωση, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως κάνει κάθε χρόνο, τίμησε τη Γιορτή των 
Γραμμάτων. Στην εκδήλωση, που πραγματοποιήθηκε στις 30 Ιανουαρίου 2020 στην Πανεπιστη-
μιούπολη, ο ποιητής, δοκιμιογράφος και ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Ακαδημίας Επιστημών, 
Γραμμάτων και Τεχνών, Κυριάκος Χαραλαμπίδης, αναφέρθηκε, στην ομιλία του με τίτλο «Γλώσ-
σης Επίσκεψις», στον καθοριστικό ρόλο της γλώσσας, ως προς τη συγκρότηση και ολοκλήρωση 
του ατόμου. Η πνευματική διάσταση του ανθρώπου, συνυφασμένη με την ολιστική αντίληψή 
του για τον κόσμο, ανέφερε ο κ. Χαραλαμπίδης, εκφράζει κάτι από τη σύνθεση και την ποιητική 
ουσία – τον «λόγο» δηλαδή– των πραγμάτων. Η διαστρωματική χρήση της γλώσσας ως δομικού 
υλικού, συνέχισε, συνεξετάζεται με την καλλιτεχνική δημιουργία ως εν δυνάμει αποκαλυπτική 
θεώρηση της ζωής και των θεμελιωδών αρχών της. Ιδιαίτερα, είπε, υπογραμμίζεται η λειτουργική 
και υποστασιακή σχέση της ελληνικής γλώσσας με τις «μεγάλες ουσίες», καθώς και ο βαθύτερος 
χαρακτήρας της. 

Βασικό στοιχείο του Οράματος του Πανεπιστημίου αποτελεί η επιδίωξή του να 
καθιερωθεί ως ένας καινοτόμος κόμβος πολιτισμού και δημιουργίας, μέσα από 
καλλιτεχνικά δρώμενα. Κατά συνέπεια, το 2020, διοργανώθηκαν εκδηλώσεις σημαντικής 
πολιτιστικής αξίας, οι οποίες προσαρμόστηκαν και στα νέα δεδομένα που επέβαλε η 
πανδημία, και αγκαλιάστηκαν με θέρμη από το κοινό διά ζώσης και εξ αποστάσεως.
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Πολιτιστικό Κέντρο Πανεπιστημίου 
Κύπρου 
Το 2020 ήταν μια πρωτόγνωρη χρονιά για όλη την 
ανθρωπότητα και ιδιαίτερα δύσκολη για τον χώρο 
της Τέχνης και του Πολιτισμού. Στις μέρες του υπο-
χρεωτικού εγκλεισμού την άνοιξη του 2020, το Πο-
λιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου 
προχώρησε στην οργάνωση ενός διαδικτυακού φε-
στιβάλ, ως έναν τρόπο αντίδρασης απέναντι στην 
«πληγή» της απομόνωσης, στη δυσκολότερη ίσως 
στιγμή που βίωσαν και βιώνουν οι Τέχνες και ο Πο-
λιτισμός σε όλο τον κόσμο εν καιρώ ειρήνης. 

Έτσι, στις 7 Απριλίου 2020, δόθηκε η αρχή μιας σει-
ράς διαδικτυακών «εκδηλώσεων» βασισμένων στο 
πλούσιο αρχείο της Αξιοθέας, με τις οποίες το Πο-
λιτιστικό Κέντρο προσπάθησε να διατηρήσει την 
επαφή του με το κοινό του –μια επαφή που καθο-
ρίζει την πορεία του Πολιτιστικού Φεστιβάλ του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου και ρυθμίζει την εξέλιξή του 
τα τελευταία 23 χρόνια.  

Μέσα σε τρεις μήνες, οι φίλοι της Αξιοθέας, αλλά και 
πολλοί άλλοι λάτρεις της μουσικής και του θεάτρου 
που δεν έτυχε να παρακολουθήσουν ζωντανά κά-
ποια από τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Φεστιβάλ, 
είχαν τη δυνατότητα να δουν, σε 25 αναρτήσεις, όλο 
το ρεπερτόριο του Θεατρικού Εργαστηρίου του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου (Θ.Ε.ΠΑ.Κ.), αλλά και την πο-

ρεία των παραστάσεων από τη σύλληψή τους μέχρι 
την απήχηση που είχαν στις χώρες όπου περιό-
δευσε το Θ.Ε.ΠΑ.Κ., προβάλλοντας τα αριστουργή-
ματα της Ελληνικής Γραμματείας, τον πολιτισμό της 
Κύπρου και το όνομα του πρώτου και μεγαλύτερου 
δημόσιου πανεπιστημίου του τόπου. Σε αυτό συνέ-
βαλε και το γεγονός ότι, με αφορμή το διαδικτυακό 
φεστιβάλ και μέσα σε πολύ περιορισμένο χρόνο, το 
Πολιτιστικό Κέντρο φρόντισε να προσφέρει υπότιτ-
λους στα αγγλικά όλων των παραστάσεων του 
Θ.Ε.ΠΑ.Κ. Προστέθηκαν, επίσης, υπότιτλοι στα ελλη-
νικά, για να δοθεί η δυνατότητα και στους συναν-
θρώπους μας με προβλήματα ακοής να αισθανθούν 
τη μαγεία του θεάτρου και να απολαύσουν ισότιμα 
την πνευματική αναζωογόνηση που φέρνει κάθε 
επαφή με την Τέχνη. Παράλληλα, παρουσιάστηκαν 
και επιλεγμένα δείγματα από τις μουσικές, θεατρικές 
και μουσικο-χορευτικές παραστάσεις άλλων σχημά-
των που έχουν φιλοξενηθεί στο παρελθόν στο πλαί-
σιο του καθιερωμένου, πλέον, Πολιτιστικού Φεστιβάλ 
του Πανεπιστημίου. 

Η ανταπόκριση του κοινού υπήρξε ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακή. Οι αναρτήσεις του διαδικτυακού φεστιβάλ 
έφτασαν στις οθόνες 47.639 ατόμων και τις παρακο-
λούθησαν 3360 θεατές. Δεκάδες ήταν τα μηνύματα 
εκτίμησης, θαυμασμού και συγκίνησης που έφτασαν 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση και στις σελίδες του 
Πολιτιστικού Κέντρου στα μέσα κοινωνικής δικτύω-
σης. Τα μηνύματα αυτά υπήρξαν η πιο πολύτιμη αν-
ταμοιβή για τις προσπάθειες των μελών  του 
Θ.Ε.ΠΑ.Κ., των υπόλοιπων συντελεστών που συνέβα-
λαν με το ταλέντο τους στην αρτίωση των παραστά-
σεων του Θ.Ε.ΠΑ.Κ., αλλά και των εκατοντάδων 
καλλιτεχνών που άφησαν ένα μέρος του δημιουργι-
κού εαυτού τους κάτω από τις καμάρες του Αρχον-
τικού όλα αυτά τα χρόνια. 

Ξεχωριστή μνεία πρέπει να γίνει στη συγκινητική 
αντίδραση του σπουδαίου αμερικανού ακαδημαϊ-
κού, συγγραφέα και μεταφραστή του Καβάφη, 
Daniel Mendelsohn, ο οποίος όχι μόνο παραχώ-
ρησε με χαρά την άδεια για να χρησιμοποιηθεί η 
εξαίρετη μετάφρασή του για τις ανάγκες υποτιτλι-
σμού της παράστασης του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. «Νερά της Κύ-
πρου, της Συρίας, και της Αιγύπτου. Σπουδή στον 
“θεατρικό” Καβάφη», αλλά και φρόντισε να την 
προωθήσει στον ευρύτατο κύκλο των επαφών του, 
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O ποιητής Κυριάκος Χαραλαμπίδης ομιλητής στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη Γιορτή των Γραμμάτων  

(30 Ιανουαρίου 2020).



εκφράζοντας τον ενθουσιασμό και τη βαθύτατη έκ-
πληξή του για την εντυπωσιακή σκηνική παρου-
σίαση της ποίησης του Καβάφη. 

Με τη μερική άρση των περιορισμών, στα τέλη Αυ-
γούστου, και μέσα σε μία και μόνο εβδομάδα, το 
Πολιτιστικό Κέντρο κατόρθωσε να σχεδιάσει και να 
προσφέρει στο κοινό του ένα πλούσιο καλλιτεχνικό 
πρόγραμμα το οποίο βασίστηκε αποκλειστικά σε 
τοπικά σχήματα και περιλάμβανε 13 εκδηλώσεις, 
ανάμεσα στις οποίες οι ακόλουθες: 

• Συναυλίες των διεθνώς γνωστών Monsieur Doumani, 
του ανερχόμενου ερμηνευτή Στέφανου Πελεκανή με 
τους συνεργάτες του, του σχήματος Free over Four, 
της αγαπημένης Βάκιας Σταύρου, του πάντα ευρη-
ματικού Freedom Candlemaker (Λευτέρη Μουμτζή), 
των καταξιωμένων οργανοπαικτών Παύλου Μιχαη-
λίδη και Φίλιππου Δημητρίου που μοιράστηκαν τη 
σκηνή με τα νέα ταλέντα των Αντώνη Κορυζή, Αν-
τρεανή Κυπριανού και Αντρέα Σμάγα, καθώς και του 
καθιερωμένου συνθέτη Τάσου Στυλιανού με τους 
συνεργάτες του. 

• Μουσικο-χορευτικές παραστάσεις του Λαογραφι-
κού Ομίλου Λεμεσού και του Κέντρου Νεότητας 
«Παναγιά Σουμελά». 

• Θεατρικές παραστάσεις, όπως τα έργα «Το Άσμα του 
Γιοφυριού» και «Νερά της Κύπρου, της Συρίας, και 

της Αιγύπτου. Σπουδή στον “θεατρικό” Καβάφη», 
που παρουσίασε το Θ.Ε.ΠΑ.Κ, και η παράσταση της 
Μήδειας Χάννα, η οποία ερμήνευσε τον θεατρικό 
μονόλογο του Γιώργου Νεοφύτου «Μανώλη...!». 

Η κεντρική εκδήλωση του 23ου Πολιτιστικού Φεστι-
βάλ ήταν αφιερωμένη στον βραβευμένο κύπριο 
συγγραφέα και ποιητή Μιχάλη Πασιαρδή, έναν από 
τους σημαντικότερους φίλους και υποστηρικτές του 
Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου, από την 
ίδρυσή του. Στο συγκινητικό αυτό αφιέρωμα συνέ-
πραξαν με τις αναγνώσεις τους τα κορυφαία στε-
λέχη του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. Μύρια Χατζηματθαίου και 
Σταύρος Αροδίτης. Ακολούθησε συναυλία μελοποι-
ημένων ποιημάτων του Μιχάλη Πασιαρδή, από τους 
συνθέτες Αχιλλέα Λυμπουρίδη, Μιχάλη Βιολάρη, 
Κωστή Κωστέα, Γιώργο Κοτσώνη, Νίκο Παπάζογλου, 
Μιχάλη Χριστοδουλίδη, Νάσο Παναγιώτου, Γιώργο 
Καλογήρου και από τον Ευαγόρα Καραγιώργη, ο 
οποίος είχε και την ευθύνη της επιμέλειας και της 
ενορχήστρωσης. Τα τραγούδια ερμήνευσαν ο Μιχά-
λης Ττερλικκάς, ο Αλέξης Αναστασίου, η Παυλίνα 
Κωνσταντοπούλου και τα μέλη του Θ.Ε.ΠΑ.Κ. Χρι-
στίνα Πιερή, Γρηγόρης Παπαγρηγορίου, Μαρία Χρι-
στοδούλου και Νατάσα Καυκαλιά. Την εκδήλωση 
τίμησαν με την παρουσία τους ο Πρύτανης του Πα-
νεπιστημίου Κύπρου, εκπρόσωποι του καλλιτεχνι-
κού και του πνευματικού κόσμου της Κύπρου και 
πολλοί φίλοι της Αξιοθέας.
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Ποντιακός χορός από τα μέλη του Κέντρου Νεότητας «Παναγία Σουμελά» (4 Οκτωβρίου 2020). 



ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ 101

Αντρικός καρσιλαμάς από τα μέλη του Λαογραφικού Ομίλου Λεμεσού (6 Οκτωβρίου 2020).

Ο Λευτέρης Μουμτζής (Freedom Candlemaker) και η Αναστασία Δημητριάδου στη συναυλία “Gold” (8 Οκτωβρίου 2020).
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Η Φοιτητική Εμπειρία 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου



Φοιτητικά Προγράμματα και Εκδηλώσεις 

Ημέρες Προσανατολισμού Νέων Φοιτητών 
Οι Ημέρες Προσανατολισμού Νέων Φοιτητών 2020 πραγματοποιήθηκαν στις 1, 2 και 3 Σεπτεμ-
βρίου 2020. Οι νέοι φοιτητές είχαν ενημερωτικές συναντήσεις με τους διδάσκοντες των τμημά-
των τους, έλαβαν καθοδήγηση για τις εγγραφές των μαθημάτων τους και ενημερώθηκαν για το 
πρόγραμμα σπουδών που θα φοιτούσαν. Στις ενημερωτικές συναντήσεις συμμετείχαν εκπρό-
σωποι από όλα τα τμήματα του Πανεπιστημίου.  

Πρόγραμμα Ανάπτυξης Δεξιοτήτων 
Η ενδυνάμωση των φοιτητών και αποφοίτων του Ιδρύματος επιτυγχάνεται με την εφαρμογή του 
Προγράμματος Career Accelerator, ενός πλούσιου και συνεχούς προγράμματος ανάπτυξης δεξιο-
τήτων, το οποίο προσφέρεται από το Κέντρο Σταδιοδρομίας, με τη βοήθεια έμπειρων και καταξιω-
μένων εκπαιδευτών. Οι φοιτητές και απόφοιτοι, εντός του 2020, είχαν την ευκαιρία να εκπαιδευτούν 
στις ακόλουθες θεματικές: Βιογραφικό Σημείωμα και Συνοδευτική Επιστολή, Δεξιότητες Διαδικτυα-
κής Συνέντευξης, Personal Branding, Εικόνα του Σώματος και Αυτοεκτίμηση, Ομαδικότητα και Επι-
κοινωνία, Δεξιότητες Παρουσίασης, Συνέντευξη Πρόσληψης, Ετοιμασία Επαγγελματικού Προφίλ 
στο LinkedIn. Επιπρόσθετα, πραγματοποιήθηκαν Eργαστήρια Europass, για δημιουργία βιογραφι-
κού σημειώματος, αναζήτηση θέσεων εργασίας και τεχνικές συνέντευξης.  

Διασύνδεση με Εργοδότες 
Λόγω της πανδημίας του COVID-19, η διασύνδεση των φοιτητών και αποφοίτων με πιθανούς 
εργοδότες επιτεύχθηκε μέσω διαδικτυακών εταιρικών παρουσιάσεων. Αυτές οι πρωτοβουλίες 
συμβάλλουν στη γνωριμία των φοιτητών και αποφοίτων με τους επαγγελματικούς κλάδους και 
τις δραστηριότητες των εταιρειών, στην κατανόηση των τάσεων και εξελίξεων της αγοράς ερ-
γασίας, καθώς και στις προοπτικές που προσφέρονται για απασχόληση και ανέλιξη. Για το έτος 
2020, το Κέντρο Σταδιοδρομίας φιλοξένησε διαδικτυακά τις ακόλουθες εταιρείες: Baker Tilly, 
Cyfield, Ceranext, iSpiral, PwC Cyprus και SoftImpact.  

Κενές Θέσεις Εργασίας για Απόφοιτους και Απόκτηση Εργασιακής Εμπειρίας 
Η διασύνδεση των αποφοίτων με εργοδότες και θέσεις εργασίας ενισχύεται μέσω του Career 
System. Συγκεκριμένα, εντός του 2020, ανακοινώθηκαν περί των 2000 θέσεων εργασίας για από-
φοιτους του Ιδρύματος σε εταιρείες και οργανισμούς. Παράλληλα, αξιολογήθηκαν, στη βάση 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, πέραν των 300 αιτήσεων από ενδιαφερόμενους φοιτητές για 
εργοδότηση στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ωρομίσθιοι φοιτητές μερικής απασχόλησης.  

Οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου επιδεικνύουν πλούσιο και πολυδιάστατο 
πολιτιστικό και κοινωνικό έργο, ως ζωντανή και δραστήρια κοινότητα. Το Πανεπιστήμιο, 
μέσα από τα προγράμματα και τις εκδηλώσεις του, στηρίζει έμπρακτα τη φοιτητική 
κοινότητα, ώστε η φοιτητική εμπειρία να είναι όσο το δυνατό πιο ευχάριστη, ωφέλιμη και 
παραγωγική.
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Επιπρόσθετα, κατά το 2020, 239 φοιτητές τοποθετή-
θηκαν σε 93 οργανισμούς και εταιρείες, για απόκτηση 
εργασιακής εμπειρίας ως μέρος του προγράμματος 
σπουδών τους, στο πλαίσιο του Έργου «Γραφεία Δια-
σύνδεσης Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας». 

Επαγγελματική Κινητικότητα στην ΕΕ – 
Εταίρος στο Δίκτυο EURES Κύπρου 

Το Πανεπιστήμιο, ως εταί-
ρος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο 
Υπηρεσιών Απασχόλησης 
EURES, παρέχει συμβουλευ-
τική σε φοιτητές, στην ευ-
ρύτερη πανεπιστημιακή 
κοινότητα, αλλά και στο 
ευρύ κοινό, σε σχέση με ευ-

καιρίες εργοδότησης σε χώρες της ΕΕ. Προσωπικό 
του Κέντρου Σταδιοδρομίας και του Γραφείου Κινη-
τικότητας του Πανεπιστημίου λειτουργούν ως σύμ-
βουλοι EURES στους ενδιαφερομένους για 
ευκαιρίες επαγγελματικής κινητικότητας στην ΕΕ.  

Φοιτητική Εστία 

Ημέρες Εισδοχής για Ενοίκους 
Φοιτητικής Εστίας  
Στο πλαίσιο των υπηρεσιών που προσφέρει το Γρα-
φείο Στέγασης στους ενοίκους της Φοιτητικής 
Εστίας, και με στόχο την παροχή ενός ασφαλούς, υγι-
εινού και ευχάριστου χώρου διαμονής, διοργανώ-
νονται διάφορες δράσεις και προγράμματα για τους 
ενοίκους κατά τη διάρκεια του έτους.  

Δυστυχώς, λόγω των πρωτοκόλλων για τη διαχεί-
ριση της πανδημίας, πέραν των Ημερών Εισδοχής 
Ενοίκων, δεν πραγματοποιήθηκε “Orientation Event” 
για τους νεοεισερχόμενους ενοίκους.  

Εντός του 2020, διέμειναν στη Φοιτητική Εστία 208 
φοιτητές. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού 
2020, η Εστία φιλοξένησε μόνο 26 φοιτητές με παρά-
ταση διαμονής, οι οποίοι είχαν ακαδημαϊκές και άλλες 
υποχρεώσεις. Και πάλι λόγω της πανδημίας, δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν συνέδρια και θερινά σχολεία. 
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Πρόγραμμα «Βοηθοί Φοιτητικής Εστίας» 
Κύριος στόχος της Φοιτητικής Εστίας είναι αυτή να λει-
τουργεί στη βάση μιας μικρής κοινότητας, η οποία να 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του εκπαιδευτικού 
συστήματος, και όχι απλώς έναν χώρο διαμονής. Στο 
πλαίσιο αυτό, το Γραφείο Στέγασης έχει αναπτύξει και 
διαχειρίζεται το Πρόγραμμα «Βοηθοί Φοιτητικής 
Εστίας» (ΒΦΕ), και πραγματοποιεί διάφορες εκδηλώ-
σεις, που αποσκοπούν στη ψυχαγωγία και κοινωνική 
ανάπτυξη των ενοίκων. Κατά το Ιανουάριο και Φε-
βρουάριο του 2020, πραγματοποιήθηκαν, με τη συν-
δρομή των ΒΦΕ, οι εκδηλώσεις “Welcome to the 
Jungle Party”, “Just Dance Now”, “Games Night”, και 
εβδομαδιαίες εκδηλώσεις προβολής ταινιών. Λόγω 
των πρωτοκόλλων για τη διαχείριση της πανδημίας 
από τον Μάρτιο του 2020, δεν πραγματοποιήθηκαν 
άλλες εκδηλώσεις για τους ενοίκους. Ο ρόλος των 
Βοηθών, όμως, αποδείχτηκε για ακόμη μια φορά καί-
ριος, αφού γενικότερα συνέτειναν στη διατήρηση της 
καλής ψυχολογίας των ενοίκων με την παρουσία τους.  

Συμμετοχή της Φοιτητικής Εστίας στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοικονόμησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας SAVES2 
Η Φοιτητική Εστία συνέχισε να συμμετέχει στο ευ-
ρωπαϊκό Πρόγραμμα Εξοικονόμησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας SAVES2 (Students Achieving Valuable 
Electricity Savings) του Προγράμματος «Ορίζοντας 

2020». Το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην καλλιέργεια 
ενεργειακής συνείδησης, και σε αυτό συμμετέχουν, 
εκτός από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, άλλοι δέκα φο-
ρείς από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Το Έργο 
απευθύνεται σε συνολικά 219.000 φοιτητές από 
επτά διαφορετικές χώρες και επικεντρώνεται τόσο 
στους φοιτητές που διαμένουν σε φοιτητικές εστίες, 
όσο και σε εκείνους που διαμένουν σε ιδιωτικά κα-
ταλύματα. Οι φοιτητές συμμετέχουν σε διαδραστι-
κούς διαγωνισμούς εξοικονόμησης ενέργειας, με 
χρήση ψηφιακών μορφών επικοινωνίας, και έχουν 
την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τρόπους εξοι-
κονόμησης ενέργειας και να κερδίσουν δώρα.  

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, διοργανώθηκε, 
στις 18 Φεβρουαρίου 2020, «Σεμινάριο Εξοικονό-
μησης Ενέργειας: Ενέργεια, Πλαστικό και Περιβάλ-
λον» με ομιλήτρια την αναπληρώτρια επικεφαλής 
της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο κα Θέα Πιερίδου, και σε συνεργασία με 
το Γραφείο Επιτρόπου Περιβάλλοντος και τη Βιβλιο-
θήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου. Ακόμα, κατά τη 
διάρκεια του Ιανουαρίου και Φεβρουαρίου 2020, 
στελεχώθηκαν σε μηνιαία βάση μικρά περίπτερα 
στην Πανεπιστημιούπολη για προώθηση του Προ-
γράμματος, διοργανώνοντας διάφορα διαδραστικά 
παιχνίδια και κουίζ για τους φοιτητές για θέματα 
ενέργειας. 
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«Σεμινάριο Εξοικονόμησης Ενέργειας: Ενέργεια, Πλαστικό και Περιβάλλον», σε συνεργασία με το Γραφείο Επιτρόπου 
Περιβάλλοντος και τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύπρου (18 Φεβρουαρίου 2020).



Κέντρο Ψυχικής Υγείας 
Το Κέντρο Ψυχικής Υγείας (ΚΕΨΥ) συμβάλλει στην 
προσωπική ανάπτυξη και ευημερία των φοιτητών, 
με στόχο την εξασφάλιση της βέλτιστης δυνατής 
εμπειρίας στο πλαίσιο των σπουδών τους. Πιο συγ-
κεκριμένα, το ΚΕΨΥ προσφέρει στην πανεπιστη-
μιακή κοινότητα υπηρεσίες ψυχοσυναισθηματικής 
υποστήριξης και συμβουλευτικής, καθώς και αξιο-
λόγησης δυσκολιών που εμποδίζουν την ομαλή 
ολοκλήρωση των ακαδημαϊκών υποχρεώσεων των 
φοιτητών, όπως είναι οι συναισθηματικές και μαθη-
σιακές δυσκολίες, με στόχο την παραχώρηση εύλο-
γων προσαρμογών στις διαδικασίες της φοίτησης, 
σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης 
του Ιδρύματος. Το ΚΕΨΥ προσφέρει, επιπλέον, δρά-
σεις ενημέρωσης και προώθησης της ψυχικής 
υγείας και της ευημερίας της πανεπιστημιακής κοι-
νότητας. Κατά το 2020, πραγματοποιήθηκαν τα 
ακόλουθα: 

•   Εξυπηρετήθηκαν, με προσφορά υπηρεσιών ψυ-
χοσυναισθηματικής στήριξης και συμβουλευτι-
κής σε ατομικό πλαίσιο, 211 άτομα (1902 
συνεδρίες). Σημειώνεται ότι το ΚΕΨΥ συνέχιζε να 
προσφέρει μέσω διαδικτύου τις υπηρεσίες του 
καθόλη της διάρκεια της εφαρμογής περιοριστι-
κών μέτρων για αναχαίτηση της πανδημίας 
COVID-19. 

•   Έκδοση αριθμού ενημερωτικών εντύπων σχετικά 
με την πανδημία και τρόπους διαχείρισης των 
συνθηκών και προσαρμογής στα νέα δεδομένα, 
τα οποία δημοσιεύονταν σε όλη τη διάρκεια της 
εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων, με στόχο 
την υποστήριξη της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

•   Λειτουργία και υποστήριξη τηλεφωνικής γραμμής 
υποστήριξης της πανεπιστημιακής κοινότητας 
κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των περιοριστών 
μέτρων για την αναχαίτιση της πανδημίας. 

•   Για τρίτη χρονιά, έγινε προσπάθεια παροχής υπη-
ρεσιών ομαδικής ψυχοθεραπείας σε πέντε θεμα-
τικές ενότητες: Ρύθμιση Συναισθημάτων, 
Διαχείριση Άγχους και Διαπροσωπικές Σχέσεις, 
Οριοθέτηση και Αυτοπεποίθηση. Οι ομάδες αφο-
ρούν 6-8 επιμέρους εβδομαδιαίες συνεδρίες 
διάρκειας 90 λεπτών. Οι ομάδες οργανώνονται 
και προσφέρονται από ειδικευόμενους κλινικούς 
ψυχολόγους του διδακτορικού προγράμματος 
Κλινικής Ψυχολογίας του Τμήματος Ψυχολογίας. 
Σημειώνεται ότι είχαν προσφερθεί μέχρι και τον 
Μάρτιο 2020, συνολικά για τον σκοπό της ομαδι-

κής θεραπείας, 16 συνεδρίες συνολικής διάρκειας 
24 ωρών. Η ολοκλήρωση των ομαδικών θερα-
πειών δεν ήταν εφικτή κατά την εφαρμογή των 
περιοριστικών μέτρων, επομένως η λειτουργία 
των ομάδων διακόπηκε τον Μάρτιο 2020 και δό-
θηκε εναλλακτικά η ευκαιρία στους συμμετέχον-
τες να συνεχίσουν στο πλαίσιο της ατομικής 
ψυχοσυναισθηματικής υποστήριξης. 

•   Σε συνεργασία με το Γραφείο Κοινωνικής Στήρι-
ξης, προσφέρθηκαν 31 αξιολογήσεις για τον 
προσδιορισμό των ιδιαίτερων αναγκών φοιτητών 
με μαθησιακές και ψυχοσυναισθηματικές δυσκο-
λίες, με στόχο την παραχώρηση εισηγήσεων σχε-
τικά με κατάλληλες εύλογες προσαρμογές που θα 
ενισχύσουν την ακαδημαϊκή τους πορεία. Στο 
πλαίσιο της ανάγκης επαναξιολόγησης των φοι-
τητών, προσφέρθηκαν άλλες 5 αξιολογήσεις, με 
στόχο τον προσδιορισμό της συνέχισης αντίστοι-
χων υπηρεσιών.  

•   Συνεχίστηκε η συνεργασία με το Τμήμα Επιστη-
μών της Αγωγής, στο πλαίσιο των εισαγωγικών 
σεμιναρίων στη Σχολική Εμπειρία που οργανώ-
νονται σε συνεργασία με το ΚΕΨΥ. Προσφέρθη-
καν εργαστήρια «Διαχείρισης Άγχους και 
Χρόνου» σε συνολικά 85 φοιτητές (σε 8 ομάδες) 
πριν την έναρξη της σχολικής τους εμπειρίας 
κατά το Χειμερινό Εξάμηνο. 

•   Το ΚΕΨΥ πρόσφερε, επίσης, εργαστήρια Προσω-
πικής Ανάπτυξης σε όλη τη διάρκεια της ακαδη-
μαϊκής χρονιάς, με 78 συμμετέχοντες. 

•   Συνεχίστηκαν, σε συνεργασία με τις υπηρεσίες 
πληροφορικών εφαρμογών, οι εργασίες για δημι-
ουργία εξειδικευμένου λογισμικού για τήρηση 
εμπιστευτικού ηλεκτρονικού αρχείου για το σύ-
νολο των φοιτητών που εξυπηρετούνται από το 
ΚΕΨΥ, στη βάση των νομικών υποχρεώσεων για 
την τήρηση αρχείων προσωπικών δεδομένων 
υγείας. 

•   Προσφέρθηκε, τον Σεπτέμβριο του 2020, σε συ-
νεργασία με το Κέντρο Διδασκαλίας και Μάθησης, 
στο πλαίσιο ευρύτερου εισαγωγικού σεμιναρίου 
για νέους λέκτορες και ειδικούς επιστήμονες του 
Πανεπιστημίου, σεμινάριο ενημέρωσης σχετικά 
με τις παρεχόμενες υπηρεσίες του ΚΕΨΥ. Επιπρό-
σθετος στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση των ακα-
δημαϊκών σε θέματα ψυχικής υγείας και η 
ενημέρωση για τις διαδικασίες που αφορούν την 
παραπομπή των φοιτητών. 
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•   Προσφέρθηκε συνεργατική συμβουλευτική και 
καθοδήγηση για ζητήματα ψυχοσυναισθηματι-
κών και μαθησιακών δυσκολιών σε τμήμα, ακα-
δημαϊκούς και επιτροπές του Πανεπιστημίου, 
κατόπιν αιτημάτων. 

•   Το ΚΕΨΥ συμμετείχε σε επιτροπή που αφορούσε 
την αξιολόγηση φοιτητών που αιτούνται εισαγω-
γής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με τη διαδικασία 
των ειδικών κριτηρίων.  

•   Στο Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αγλαν-
τζιάς, το οποίο στεγάζεται στον χώρο του ΚΕΨΥ, 
συνέχισαν να προσφέρονται υπηρεσίες από δύο 
ειδικευόμενους κλινικούς ψυχολόγους του Τμή-
ματος Ψυχολογίας. 

Πολιτιστικές Δράσεις Φοιτητών 

Δραστηριότητες και Εκδηλώσεις 
Φοιτητικών Ομίλων 
Ένας μεγάλος αριθμός φοιτητικών ομίλων εμπλουτί-
ζει τη φοιτητική ζωή στο Πανεπιστήμιο και παρέχει 
τη δυνατότητα σε φοιτητές να ασχολούνται με τα 
εξωπανεπιστημιακά ενδιαφέροντά τους. Κατά το έτος 
2020, λειτούργησαν οι 26 ακόλουθοι φοιτητικοί όμι-
λοι, με πλούσια δραστηριότητα σε διάφορα θέματα:  

•    Όμιλος Ιστορίας και Αρχαιολογίας 

•    Δημοσιογραφικός Όμιλος 

•    Όμιλος Διεθνών Σχέσεων και Διπλωματίας 

•    Όμιλος Διεθνών Φοιτητών 

•    Όμιλος Εθελοντών 

•    Όμιλος Επιτραπέζιων Παιχνιδιών 

•    Όμιλος Ηνωμένων Εθνών και Ευρωπαϊκής Ένωσης 

•    Θεατρικός Όμιλος 

•    Κινηματογραφικός Όμιλος 

•    Όμιλος Κοινωνιολογίας και Κοινωνικής Κριτικής 

•    Κυπριακός Όμιλος Ενιαίας Εκπαίδευσης 

•    Όμιλος ΛΟΑΤ 

•    Όμιλος Λογοτεχνίας 

•    Μουσικός Όμιλος Τερψιχορίας 

•    Όμιλος Νομικής 

•    Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης 

•    Περιβαλλοντικός και Φιλοζωϊκός Όμιλος 

•    Όμιλος Πληροφορικής 

•    Όμιλος Ρητορικής 

•    Όμιλος Τέχνης 

•    Όμιλος Τουρκικών 

•    Όμιλος Φιλοσοφίας 

•    Φωτογραφικός Όμιλος 

•    Όμιλος ΦΜΕΑ 

•     Χορευτικός Όμιλος 

•     Όμιλος Ψυχολογίας 

Οι φοιτητές, μέσα από την αλληλεπίδραση της συμ-
μετοχής στους φοιτητικούς ομίλους, συμβάλλουν 
ποικιλοτρόπως στην κοινωνία και τον πολιτισμό, 
όπως φαίνεται στα παραδείγματα των πιο κάτω 
δραστηριοτήτων για το 2020.  

•    Ξεχωριστή ήταν η εθελοντική δράση του Ομίλου 
Εθελοντών, ο οποίος διοργάνωσε τόμπολα αγάπης, 
τα έσοδα της οποίας διατέθηκαν στο Κέντρο Ανα-
κουφιστικής Φροντίδας Αραδοφνούσα. Επίσης, με 
την ευκαιρία της ημέρας των ερωτευμένων, διορ-
γανώθηκε παζαράκι πώλησης εδεσμάτων αγάπης, 
και τα έσοδα διατέθηκαν στον Παγκύπριο Αντιλευ-
χαιμικό Σύνδεσμο Ζωή. Τέλος, ο Όμιλος Εθελοντών 
διοργάνωσε χριστουγεννιάτικο παζαράκι για φι-
λανθρωπικό σκοπό και ετοίμασε πακέτα αγάπης 
για στήριξη οικογενειών που έχουν ανάγκη. 

•    Ο Όμιλος Δημοσιογραφίας διοργάνωσε εκδή-
λωση με τίτλο: «Ο Απόλυτος Οδηγός στη Δημο-
σιογραφία: τα μυστικά των δημοσιογράφων», με 
ομιλητές αξιόλογους δημοσιογράφους. Επίσης, 
ο Όμιλος Δημοσιογραφίας έκδωσε δύο τεύχη 
του φοιτητικού περιοδικού ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ. 

•    Ο Περιβαλλοντικός και Φιλοζωικός Όμιλος διορ-
γάνωσε δεντροφύτευση 300 δέντρων στον 
χώρο της Πανεπιστημιούπολης.  

•    Ο Όμιλος Νομικής πραγματοποίησε διάλεξη με 
τίτλο «Προσφυγικό Ζήτημα: μια νομική και κοι-
νωνική προσέγγιση», καθώς και διαδικτυακή διά-
λεξη με τίτλο «Αεροπορικό Δίκαιο - Δικαιώματα 
Καταναλωτή».  

•    Ο Όμιλος Λογοτεχνίας πραγματοποίησε ημερίδα 
με θέμα «Οι ποιητές της γενιάς του '70 και η πο-
λιτική τους διάσταση», με ομιλητές τον κ. Κώστα 
Γουλιάμο και τον ποιητή Λεύκιο Ζαφειρίου. Ο 
Όμιλος διοργάνωσε πέντε εργαστήρια Δημιουρ-
γικής Γραφής, Διαγωνισμό Δημιουργικής Γρα-
φής, καθώς και Διαγωνισμό Γνώσεων. 
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•    Ο Όμιλος Αρχαιολογίας πραγματοποίησε ξενά-
γηση στο Αρχαιολογικό Μουσείο της Παλαίπα-
φου, καθώς και σε αρχαιολογική ανασκαφή του 
Πανεπιστημίου. Σε συνεργασία με τον Κινηματο-
γραφικό Όμιλο διοργάνωσαν προβολή της ται-
νίας The Pianist, με θέμα τον Β΄ Παγκόσμιο 
Πόλεμο. Τέλος, ο Όμιλος έκδωσε το ετήσιο πε-
ριοδικό ΟΦΕΛΤΗΣ.  

•    Ο Όμιλος Ψυχολογίας, σε συνεργασία με τον Κι-
νηματογραφικό Όμιλο και τον Όμιλο Φοιτητών 
με Αναπηρίες, διοργάνωσαν την προβολή της 
ταινίας The Wonder. Επίσης, πραγματοποίησε 
ενημερωτική ημερίδα με θέμα την ένταξη των 
προσφύγων στην κυπριακή κοινωνία. 

•    Ο Όμιλος Ορθόδοξης και Ελληνικής Παράδοσης 
πραγματοποίησε εκδρομές στην Ιερά Μονή 
Αγίου Γεωργίου Σπηλαίων και στην Ανώγυρα. 
Επίσης, διοργάνωσε παραδοσιακή μουσική βρα-
διά σε συνεργασία με τους «Νέους Αγίας Βαρβά-
ρας Πλατύ». Ο Όμιλος πραγματοποιεί κάθε 
χρόνο αγιασμούς, Χαιρετισμούς και αγρυπνίες.  

•    Ο Όμιλος Πληροφορικής, σε συνεργασία με τον 
Κυπριακό Οργανισμό Πληροφορικής, διοργάνω-
σαν δωρεάν μαθήματα ανάπτυξης γνώσεων 
Photoshop και ανάπτυξης δεξιοτήτων ηλεκτρο-
νικών υπολογιστών. 

•    Ο Όμιλος Τέχνης διοργάνωσε Εργαστήρι Ελεύθε-
ρου Θέματος, Εργαστήρι Ζωγραφικής με Θέμα 
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«Ανατομία», Εργαστήρι Χειροτεχνίας με θέμα 
«Κορσέ Κασκόλ» και Εργαστήρι Ζωγραφικής με 
θέμα «Θεωρία Χρωμάτων». 

•    Ο Όμιλος Φιλοσοφίας διοργάνωσε διάλεξη με 
τίτλο «Τι είναι η Φιλοσοφία;». 

•    Τέλος, προσφέρθηκαν διαδικτυακά μαθήματα 
θεάτρου, μουσικής, φωνητικής, χορού και φωτο-
γραφίας. 

Δραστηριότητες Ραδιοφωνικού 
Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου 
UCY Voice 
 

Ο Ραδιοσταθμός (www.ucy.ac.cy/ucyvoice), παρά 
τους περιορισμούς, επέδειξε και το 2020 αξιόλογη 
δράση. 

Οι ζωντανές εκπομπές του Ραδιοσταθμού, κατά το 
μεγαλύτερο μέρος του έτους, είχαν ανασταλεί λόγω 
πανδημίας. Εντούτοις, μικρός αριθμός ραδιοφωνι-
κών παραγωγών συνέχισε να κάνει εκπομπές με 
διάφορα τεχνολογικά εργαλεία, οι οποίες μεταδι-
δόντουσαν ηχογραφημένες. 

Όπως κάθε χρόνο, είχαν προγραμματιστεί ενημερω-
τικές και ψυχαγωγικές εκπομπές. Οι ενημερωτικές 
είχαν ποικίλο περιεχόμενο, όπως για παράδειγμα, 
κοινωνικά θέματα, αθλητισμό, λογοτεχνία, θρησκεία, 
κινηματογράφο, τέχνη, αναπηρία, εκπαίδευση, και 
νομικά θέματα.  

Στις «Ενημερωτικές Πτυχές», τη μοναδική ειδησεο-
γραφική εκπομπή του Ραδιοσταθμού, έχουν φιλοξε-
νηθεί σημαντικές προσωπικότητες όπως, ο τέως 
Γενικός Εισαγγελέας κ. Κώστας Κληρίδης, ο τέως Αρ-
χηγός Αστυνομίας κ. Κύπρος Μιχαηλίδης, ο δημοσιο-
γράφος κ. Γιάννης Καρεκλάς, ο συνθέτης κ. Κώστας 
Κακογιάννης, ο επιδημιολόγος κ. Πέτρος Καραγιάν-

νης, καθώς και καλλιτέχνες όπως ο κ. Ηράκλης Γιωρ-
γαλλής, η κα Βασιλική Χατζηαδάμου και άλλοι. 

Μεταδόθηκαν, σε άμεση μετάδοση, η Γιορτή των 
Γραμμάτων και η τελετή αποφοίτησης των μεταπτυ-
χιακών φοιτητών. Σε ηχογράφηση μεταδόθηκαν τα 
δελτία ειδήσεων και οι διαλέξεις του Ελεύθερου Πα-
νεπιστημίου. 

Οι μουσικές-ψυχαγωγικές εκπομπές προσέλκυσαν 
το μεγαλύτερο ενδιαφέρον από τους φοιτητές και 
κάλυψαν μεγάλο φάσμα της μουσικής: ποπ, ροκ, 
έντεχνη, ηλεκτρονική, dance, trance και house μου-
σική. Αφιερώθηκε, επίσης, χρόνος σε καθημερινή 
βάση για την προβολή μουσικών έργων κύπριων 
καλλιτεχνών. Σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέν-
τρο του Πανεπιστημίου, μεταδόθηκαν αποσπά-
σματα από τις παραστάσεις του Πολιτιστικού 
Φεστιβάλ και επιλεγμένες μουσικές προτάσεις.  

Σημαντική είναι η συνεισφορά του Ραδιοσταθμού 
σε τμήματα/οντότητες/ομίλους του Πανεπιστημίου: 

•   Παραγωγή και μετάδοση σποτ για την προώθηση 
των βιβλίων των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κύ-
πρου. 

•   Παραγωγή και μετάδοση σποτ για το μεταπτυ-
χιακό πρόγραμμα στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυ-
ναμικού (HR). 

•   Παραγωγή και μετάδοση σποτ για τις αιμοδοσίες 
στο Πανεπιστήμιο. 

•   Μετάδοση σποτ για τη Βιβλιοθήκη. 

•   Υπηρεσίες ηχογράφησης για ερευνητικά έργα 
του Τμήματος Ψυχολογίας. 

•   Ζωντανή μετάδοση ημερίδας Ομίλου Δημοσιο-
γραφίας με τίτλο «Ο Απόλυτος Οδηγός στη Δημο-
σιογραφία: τα Μυστικά των Δημοσιογράφων». 

Ο Ραδιοσταθμός βρέθηκε πιο κοντά στους φοιτη-
τές με εκδηλώσεις στην Πανεπιστημιούπολη, όπως 
την εκδήλωση “Valentine’s Day”, στις 14 Φεβρουα-
ρίου και την “World College Radio Day”, στις 2 
Οκτωβρίου. 

Τέλος, οι ραδιοφωνικοί παραγωγοί συμμετείχαν σε 
κοινωνικές δράσεις του Ραδιοσταθμού, όπως τη 
δράση «Παγκόσμια Ημέρα Ραδιοφώνου: βίντεο για 
τα κοινωνικά δίκτυα» και «Πανδημία: σποτ, αφίσες 
και βίντεο για τα κοινωνικά δίκτυα». 
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Ενεργός Συμμετοχή στα Κοινά  
Οι φοιτητές και το προσωπικό του Πανεπιστημίου 
Κύπρου συμμετέχουν ενεργά στα κοινωνικά ζητή-
ματα που απασχολούν την κυπριακή κοινωνία, 
διοργανώνοντας αιμοδοσίες, εράνους, ειδικές εκ-
στρατείες ευαισθητοποίησης, και λαμβάνουν μέρος 
σε εκδηλώσεις κοινωνικού ενδιαφέροντος. Πιο 
κάτω καταγράφονται οι σημαντικότερες δράσεις 
για το έτος 2020. 

Πρόγραμμα Εθελοντών Φοιτητών (ΠΕΦ) 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, αναγνωρίζοντας τον 
ρόλο της εθελοντικής προσφοράς, τόσο στην ανά-
πτυξη της προσωπικότητας των νέων, μέσα από την 
απόκτηση πλούσιων εμπειριών μάθησης και δεξιο-
τήτων, όσο και στην καλλιέργεια συλλογικής συνεί-
δησης και κοινωνικής αλληλεγγύης, επιδιώκει 
ενεργά την προώθηση του εθελοντισμού ανάμεσα 
στους φοιτητές. Ο εθελοντικές δράσεις του ΠΕΦ, σε 
συνεργασία και με άλλους φορείς του Πανεπιστη-
μίου και τους φοιτητικούς ομίλους, για το έτος 
2020, ήταν οι ακόλουθες: 

• Προσφορά Μαθήματος Εθελοντισμού από το 
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών για 
ενίσχυση της εθελοντικής προσφοράς εντός της 
πανεπιστημιακής κοινότητας. 

• Προσφορά στο «σχολικό πακέτο»: ετοιμάστηκαν 
τσάντες με σχολικά είδη κατά ηλικία και δόθηκαν 
στο Σώμα Εθελοντών Λευκωσίας για τις ανάγκες 
που προέκυψαν. 

• Κατασκευή χριστουγεννιάτικων καλαθιών αγάπης: 
δόθηκαν σε άπορες οικογένειες, στο πλαίσιο της 
εκδήλωσης «Υιοθετήστε μια οικογένεια - Σώμα 
Εθελοντών Λευκωσίας». 

• Αγάπη και προσφορά στον Αντικαρκινικό Σύνδε-
σμο Κύπρου, μέσω εθελοντικής δραστηριότητας 
στο Πανεπιστήμιο. 

• Εθελοντική ενίσχυση της ιεραποστολής στην Κα-
νάγκα (Αφρική) μέσω εθελοντικής δράσης εκτός 
του Πανεπιστημίου. 

• Συμμετοχή σε χριστουγεννιάτικο παζαράκι για φι-
λανθρωπικό σκοπό. 

Η ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 111



• Σχετική μελέτη για ανακαίνιση της πτέρυγας πα-
ραπληγικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας 
από εθελοντές φοιτητές. 

• Αιμοδοσίες: προώθηση-ενημέρωση εντός της πα-
νεπιστημιακής κοινότητας. 

Συμμετοχή Φοιτητών ΠΕΦ σε 
Εκδηλώσεις Εθελοντικών Οργανισμών 
• Σεμινάριο Φιλανθρωπικού Ιδρύματος Ελπίδα για 

Παιδιά με Καρκίνο και Λευχαιμία. 

• Εθελοντές σε περίοδο κρίσεων: συμμετοχή και 
προσφορά σε υποστηρικτικές δράσεις λόγω της 
πανδημίας. Προσφορά στο τηλεφωνικό κέντρο 
και στη διανομή πακέτων τροφίμων σε οικογέ-
νειες (οργάνωση από Γραφείο Επιτρόπου Εθελον-
τισμού και ΜΚΟ). 

• Εθελοντική συμμετοχή και προσφορά στη Μονάδα 
Επιδημιολογικής Επιτήρησης και Ελέγχου των Λοι-
μώδων Νοσημάτων του Υπουργείου Υγείας. 

• Συμμετοχή στην συσκευασία πακέτων με ατομικά 
κεράσματα για παράδοση στην είσοδο του Μακά-
ρειου Νοσοκομείου για τους παιδιατρικούς θαλά-

μους, στο πλαίσιο της Διακονίας Αγάπης Ιδρύματος 
Κοινής Ωφελείας. 

Κατά το 2020, απονεμήθηκε σε φοιτητή του Πανε-
πιστημίου το βραβείο του ΠΕΦ, για τη σημαντική 
εθελοντική του δράση και προσφορά εντός και 
εκτός της Πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Άλλα Βραβεία Φοιτητών 
Κατά το 2020, απονεμήθηκαν σε φοιτητές του Πα-
νεπιστημίου τα τρία πιο κάτω βραβεία, τα οποία 
αφορούν κοινωνική προσφορά, εθελοντική/ανθρω-
πιστική δράση, υψηλή ακαδημαϊκή επίδοση κ.ά. 

• Βραβείο εις μνήμην Έλενας Μαϊμάρη 

• Βραβείο Πόπης Παπαχριστοφόρου 

• Βραβείο εις μνήμην Έλλης Παναγιώτη Μαλλή 

Αιμοδοσίες 
Το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής του Πανεπιστημίου 
πραγματοποίησε, σε συνεργασία με το Κέντρο Αίμα-
τος του Γενικού Νοσοκομείου, τέσσερις αιμοδοσίες 
κατά τη διάρκεια του 2020, όπου συμμετείχαν πέραν 
των 300 μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών 
Σκοπός του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών είναι η 
οικονομική στήριξη των φοιτητών του Πανεπιστη-
μίου που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά 
εισοδήματα. Τα έσοδα του Σωματείου αποτελούνται 
από την ετήσια χορηγία του Πανεπιστημίου, από 
δικά του έσοδα, από εισφορές των μελών του, 
καθώς και από υποτροφίες που δίνονται από εξω-
τερικούς οργανισμούς και εταιρείες. Κατά το έτος 
2020, το Σωματείο στήριξε οικονομικά 363 άπορους 
φοιτητές, με το συνολικό ποσό των €110.000.  

Ταμείο Αλληλεγγύης Φοιτητών για 
την Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη 
Φοιτητών Πανεπιστημίου Κύπρου 
«Νεόφυτος Χανδριώτης» 
Σκοπός του Ταμείου είναι η παροχή οικονομικής και 
άλλης στήριξης για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη 
προς τους φοιτητές (προπτυχιακούς, μεταπτυχια-
κούς, διδακτορικούς) μέλη του Ταμείου. Κατά το 
2020, το Ταμείο αριθμούσε περίπου 7000 μέλη. Ο 
συνολικός αριθμός φοιτητών που έλαβαν στήριξη 
από το Ταμείο ανήλθε στους 25, με το συνολικό 
ποσό των €43.910.
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ENOTHTA 11



Αθλητισμός



Αθλητικές Δραστηριότητες 
Ο Αθλητισμός ήταν ένας από τους τομείς που επηρεάστηκε περισσότερο από την πανδημία του 
COVID-19. Συνεπώς, πολλά από τα αθλητικά προγράμματα είτε δεν άρχισαν ποτέ είτε διακόπη-
καν. Δυστυχώς, η απουσία των φοιτητών δεν επέτρεψε να διεξαχθεί μεγάλος αριθμός Εσωτερι-
κών Πρωταθλημάτων διαφόρων αθλημάτων, αντρών και γυναικών, στα όποια συνήθως 
συμμετέχουν εκατοντάδες φοιτητές, ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό. Επίσης, λόγω της 
πανδημίας δεν διεξαχθήκαν τα πρωταθλήματα που διοργανώνει η Κυπριακή Ομοσπονδία Πα-
νεπιστημιακού Αθλητισμού (Κ.Ο.Π.Α.). Για τον ίδιο λόγο, δεν είχαμε την ευκαιρία να συμμετά-
σχουμε σε καθιερωμένες διεθνείς διοργανώσεις (Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα EUSA, Παγκόσμια 
Πρωταθλήματα FISU, Διεθνή Τουρνουά, Πανεπιστημιάδα κ.λπ.). Άλλα δρώμενα που δεν πραγ-
ματοποιήθηκαν το 2020 είναι η ετήσια Αθλητική Καλοκαιρινή Σχολή για παιδιά και εφήβους, η 
Τελετή Βράβευσης Πρωταθλημάτων και Αθλητών που γίνεται κάθε Μάιο, καθώς και οι συμμε-
τοχές του Πανεπιστημίου σε διάφορες αθλητικές εκδηλώσεις στο πλαίσιο της κοινωνικής προ-
σφοράς, όπως είναι ο Διεθνής Μαραθώνιος Λεμεσού και ο Μαραθώνιος Λευκωσίας “Run as One”. 

Παρόλα αυτά, εκεί και όπου το επέτρεπαν οι συνθήκες και τα κατά καιρούς πρωτόκολλα, έγιναν 
προσπάθειες να διατηρηθούν όλοι οι συμμετέχοντες στα αθλητικά προγράμματα ενεργοί. Τα 1924 
ενεργά μέλη του Αθλητικού Κέντρου είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν στα πιο κάτω αθλητικά 
προγράμματα και πρωταθλήματα που προσφέρθηκαν στην πανεπιστημιακή κοινότητα.  

Πρωταθλήματα Ομοσπονδιών 
Η ομάδα πετόσφαιρας γυναικών του Αθλητικού Πανεπιστημιακού Ομίλου Κύπρου (Α.Π.Ο.Κ.) 
έλαβε μέρος στο Παγκύπριο Πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας και κατέλαβε την 6η θέση −ο θεσμός 
του Κυπέλλου δεν πραγματοποιήθηκε. Η ομάδα πετόσφαιρας αντρών έλαβε μέρος στο Παγκύ-
πριο Πρωτάθλημα Β΄ κατηγορίας και κατέλαβε την 4η θέση.  

Εντός του 2020, το Αθλητικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Κύπρου είχε 1924 ενεργά μέλη, τα 
οποία είχαν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε μια πληθώρα από αθλητικά προγράμματα και 
πρωταθλήματα.

ΕΝΟΤΗΤΑ 11

Αθλητισμός



Αθλητισμός και Προσφορά στο 
Κοινωνικό Σύνολο 
Στο πλαίσιο της συνεργασίας με τον Κυπριακό Ορ-
γανισμό Αθλητισμού, το Αθλητικό Κέντρο συμμε-
τείχε στην Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Αθλητισμού “Be 
Active”, που διεξάχθηκε μεταξύ 23-30 Σεπτεμβρίου 
2020, οργανώνοντας και εποπτεύοντας δύο δρά-
σεις: Πρωτάθλημα Beach Volley και Πρωτάθλημα 
Beach Tennis. 

Επίσης, το Αθλητικό Κέντρο, σε συνεργασία με την 
πρεσβεία της Ινδίας, διοργάνωσε δωρεάν διαδι-
κτυακό μάθημα Yoga (destress-refresh-refocus), 
στις 22 Ιουνίου 2020, το οποίο έγινε από τον εκπαι-
δευτή Gaurav Vohra (Yoga Guru and teacher of 
India culture). 

Επιλεγόμενα Μαθήματα για τον Αθλητισμό 
Το 2020, λόγω του COVID-19, προσφέρθηκαν μόνο 
κατά το χειμερινό εξάμηνο τα ακόλουθα επιλεγό-
μενα μαθήματα: αεροβική γυμναστική, badminton, 
ποδόσφαιρο, αντισφαίριση, τζούντο, σκουός και 
δια βίου φυσική κατάσταση. Τα μαθήματα παρακο-
λούθησαν 93 φοιτητές και φοιτήτριες. 

Ακαδημία Πετόσφαιρας  
Το 2020, λειτούργησε, τηρώντας πιστά τα σχετικά 
πρωτόκολλα για την πανδημία, η Ακαδημία Πετό-
σφαιρας για παιδιά από 6-17 ετών, με περίπου 105 

παιδιά υπό την επίβλεψη προσοντούχων προπονη-
τών πετοσφαίρισης. Αξιοσημείωτες είναι οι επιτυ-
χίες στα αναπτυξιακά πρωταθλήματα, στα οποία, 
μέχρι τη στιγμή της οριστικής διακοπής τους, οι 
ομάδες του Πανεπιστημίου είχαν τις ακόλουθες θέ-
σεις: ομάδα κοριτσιών κάτω των 14 ετών, 3η θέση, 
ενώ η ομάδα κάτω των 16, 19η θέση. Στα αγόρια, η 
ομάδα κάτω των 14 ετών, 3η θέση, ενώ η ομάδα 
κάτω των 16, 10η θέση. Τέλος, η ομάδα των εφή-
βων επίσης τερμάτισε στη 10η θέση. 

Ομάδα Καταδύσεων  
Στην ομάδα καταδύσεων συμμετείχαν 46 άτομα και 
πραγματοποιήθηκαν περίπου επτά εξορμήσεις. Το 
2020, παρακολούθησαν με επιτυχία τα μαθήματα 
για το δίπλωμα “Scuba Divers” 34 άτομα, τα οποία 
πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις. Το “Advanced 
Scuba Divers”, που προσφέρθηκε στη συνέχεια, κα-
τάφεραν να περάσουν με επιτυχία 12 άτομα.  

Φοιτητικοί Όμιλοι Αθλημάτων 
Στο πλαίσιο του Προγράμματος ΦΟΑ (Φοιτητικοί 
Όμιλοι Αθλημάτων), πραγματοποιήθηκε μία εξόρ-
μηση για αναρρίχηση στις 9 Οκτωβρίου. Το Πρό-
γραμμα ΦΟΑ δραστηριοποιείται, επίσης, στα 
αθλήματα της καλαθόσφαιρας, επιτραπέζιας αντι-
σφαίρισης, χειροσφαίρισης, futsal, ποδοσφαίρου, 
αντισφαίρισης, αεροβικής γυμναστικής και bad-
minton, με πέραν των 400 συμμετεχόντων.
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ENOTHTA 12



Νέα Μέλη Ακαδημαϊκού 
Προσωπικού



Η πρόσληψη Διδακτικού-Ερευνητικού Προσωπικού υψηλού επιπέδου συμβάλλει 
ουσιαστικά στον σχεδιασμό και στην προσφορά νέων προγραμμάτων σπουδών, καθώς  
και στην περαιτέρω προώθηση και ανάπτυξη της έρευνας.

ΕΝΟΤΗΤΑ 12

Νέα Μέλη Ακαδημαϊκού Προσωπικού

Δρ Κωνσταντίνος Αβραμίδης 
Λέκτορας 
Τμήμα Αρχιτεκτονικής, Πολυτεχνική Σχολή 

Σπουδές: 
• Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικoύ, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο 

Θεσσαλονίκης, 2007 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Sc., Αρχιτεκτονική και Σχεδιασμός του Χώρου: 

Σχεδιασμός, Χώρος, Πολιτισμός, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2009 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Αρχιτεκτονικός Σχεδιασμός, University of 

Edinburgh, 2018 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Έρευνα διαμέσου του Σχεδιασμού 
• Αρχιτεκτονική Επικοινωνία 
• Τέχνη και Αστικός Χώρος 
• Οπτικός Πολιτισμός 
• Πολιτισμικά Τοπία 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/kavram01  

Δρ Πηνελόπη Αναγνωστοπούλου 
Λέκτορας 
Ιατρική Σχολή 

Σπουδές: 
• Πτυχίο Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2005 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Πανεπιστήμιο Χαϊδελβέργης, 2010 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Φυσιολογία Αναπνευστικού Συστήματος και Μετρήσεις Αναπνευστικής 

Λειτουργίας σε βρέφη και παιδιά 
• Ανάπτυξη των Πνευμόνων στα πρώτα χρόνια της ζωής  
• Υπολογιστική Μοντελοποίηση Πνευμόνων 
• Κλινικές μελέτες σε ασθενείς με χρόνιες αναπνευστικές παθήσεις 

(Κυστική Ίνωση, Πρωτοπαθής Δυσκινησία των Κροσσών) 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/panagn03  
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Δρ Ελένη Αριστοδήμου 
Λέκτορας 
Τμήμα Οικονομικών, Σχολή Οικονομικών Επιστημών 
και Διοίκησης 

Σπουδές:  
• Πτυχίο B.Sc., Οικονομικά και Μαθηματικά, University of Bristol, 2008 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Sc., Οικονομικά, University College London, 

2009 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Οικονομικά, University College London, 

2016 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Θεωρητική και Εφαρμοσμένη Οικονομετρία 
• Εμπειρική Βιομηχανική Οργάνωση 

Ιστοσελίδες: 
www.ucy.ac.cy/el/people/earist12 
https://sites.google.com/view/eleniaristodemou  

Δρ Σπύρος Αρμοστής 
Λέκτορας 
Τμήμα Αγγλικών Σπουδών, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Σπουδές: 
• Πτυχίο Κλασικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2005 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Phil., Γλωσσολογία, University of Cambridge, 

2006 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Γλωσσολογία, University of Cambridge, 

2011 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:  
• Φωνητική 
• Πειραματική Φωνολογία 
• Κλινική Γλωσσολογία 
• Κοινωνιογλωσσολογία της Ποικιλότητας 
• Γραφογλωσσολογία 

Ιστοσελίδες: 
www.ucy.ac.cy/el/people/armostis 
https://www.cantab.net/users/armostis   



Δρ Χαρίκλεια Βλάχου 
Λέκτορας 
Τμήμα Νομικής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 
Αγωγής 

Σπουδές: 
• Πτυχίο Νομικής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 

2006 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Α., Δημόσιο Δίκαιο, Université Paris II, 2007 
• Μεταπτυχιακό δίπλωμα, EU Competition Law, King's College London, 

2012 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Ενέργεια και Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες, 

Université Paris II, 2014 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Δίκαιο Ενέργειας 
• Δίκαιο Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 
• Ρύθμιση Αγορών 
• Δίκαιο Ανταγωνισμού 
• Ευρωπαϊκό Διοικητικό Δίκαιο 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/cvlach01  

Δρ Νικόλαος Γούβας 
Επίκουρος Καθηγητής 
Ιατρική Σχολή 

Σπουδές:  
• Πτυχίο Ιατρικής, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2004 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Γενική Χειρουργική, Πανεπιστήμιο Κρήτης, 

2012 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Καρκίνοι του Γαστρεντερικού Συστήματος 
• Καρκίνος του Παχέος Εντέρου 
• Καρκίνος του Ορθού 
• Πρωκτολογικές Παθήσεις 
• Λαπαροσκοπική και Ρομποτική Χειρουργική 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/ngouva01 
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Δρ Νικόλαος Καδόγλου 
Λέκτορας 
Ιατρική Σχολή 

Σπουδές: 
• Πτυχίο Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2000 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Sc., Άθληση και Υγεία, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Καρδιολογία, Εθνικό και Καποδιστριακό 

Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2008 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2013 
• Μεταδιδακτορικός τίτλος (Post-doc), Καρδιολογία, Ίδρυμα 

Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών, 2011 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Καρδιαγγειακή Απεικόνιση 
• Καρδιακή Ανεπάρκεια 
• Εμφύτευση Βηματοδοτών/Απινιδωτών 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/nkadog01 

Δρ Νάγια Καμένου 
Λέκτορας 
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 

Σπουδές: 
• Πτυχίο, Πολιτική Επιστήμη, Thomas Hunter Honours Program, Hunter 

College, City University of New York, 2005 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Sc., Ανθρώπινα Δικαιώματα, London School of 

Economics and Political Science, 2006 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Ευρωπαϊκές Σπουδές, King’s College 

London, 2012 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Σχέσεις μεταξύ εθνικότητας, εθνικών ταυτοτήτων, φύλου και 

σεξουαλικότητας 
• Επιπτώσεις της Ευρωπαϊκοποίησης στις ΛΟΑΤΙΚ ταυτότητες, 

δικαιώματα και πολιτική κινητοποίηση 
• Διαμόρφωση νομοθεσίας και πολιτικών και ο αντίκτυπός τους στις 

τρανς/διεμφυλικές υποκειμενικότητες, ταυτότητες και πολιτική 
• Ρόλος των γυναικών και του φύλου στη διαμόρφωση πολιτικής 

εμπρόθετης δράσης και πολιτικών ταυτοτήτων εντός πολιτικών 
κομμάτων και κομμάτων-κινημάτων 

• Ρόλος των γυναικών και του φύλου στις διαδικασίες οικοδόμησης της 
ειρήνης 

Ιστοσελίδες: 
www.ucy.ac.cy/el/people/nkamen01 
https://orcid.org/0000-0003-2615-7041   
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Δρ Ιωσήφ Κόβρας 
Αναπληρωτής Καθηγητής 
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 

Σπουδές: 
• Πτυχίο, Πολιτική Επιστήμη και Ιστορία, Πάντειο Πανεπιστήμιο 

Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, 2005 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Α., Διεθνής Πολιτική, University of Wales, 2006 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Διεθνείς Σπουδές και Φιλοσοφία, Queen’s 

University, 2011 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Μεταβατική Δικαιοσύνη 
• Ανθρώπινα Δικαιώματα 
• Ανάλυση και Επίλυση Συγκρούσεων 

Ιστοσελίδες: 
www.ucy.ac.cy/el/people/ikovra01  
www.iosifkovras.com   

Δρ Μάριος Μαύρος 
Λέκτορας 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
Πολυτεχνική Σχολή 

Σπουδές: 
• Δίπλωμα Πολιτικού Μηχανικού, Σχολή Πολιτικών Μηχανικών, Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, 2010 
• M.Sc. in Structural Engineering, University of California, 2012 
• Ph.D. in Structural Engineering, University of California, 2015 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Αντισεισμική Μηχανική 
• Υπολογιστική Μηχανική 
• Οπλισμένο Σκυρόδεμα 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/mmavro07  
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Δρ Μιχαήλ Μούτσελος 
Λέκτορας 
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 

Σπουδές: 
• Πτυχίο B.A., Πολιτικές Επιστήμες, Harvard University, 2007 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Phil., Συγκριτική Πολιτική, University of 

Oxford, 2009 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Πολιτικές Επιστήμες, Princeton University, 

2016 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Συγκριτική Πολιτική 
• Κοινωνικά Κινήματα 
• Μετανάστευση 
• Διαδικασίες Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/mmouts01  

Δρ Ευάγγελος Παρασκευόπουλος 
Λέκτορας 
Τμήμα Ψυχολογίας, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 
της Αγωγής 

Σπουδές: 
• Πτυχίο Ψυχολογίας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2004 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Α., Γνωστική Ψυχολογία, Αριστοτέλειο 

Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Dr. Rerum Naturalium, University of Münster, 

2013 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Φλοιϊκή Πλαστικότητα 
• Αντίληψη της Μουσικής και Σχετικές Διαταραχές 
• Πολυαισθητηριακή Ενοποίηση 
• Εμβοές 
• Μεθοδολογία της Ηλεκτρο- και Μαγνητο-Εγκεφαλογραφίας 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/eparas01  
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Δρ Gulshen Sakhatova 
Επίκουρη Καθηγήτρια 
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Σπουδές: 
• Μ.Α. Γερμανική, Αγγλική και Παγκόσμια Λογοτεχνία, Magtymguly 

Turkmen State University/Τμήμα Φιλολογίας, 1993 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Γλωσσολογικές και Πολιτισμικές 

Σπουδές/Τουρκολογία Κεντρικής Ασίας/Γερμανικές Σπουδές, 
Πανεπιστήμιο Friedrich Wilhelm, Βόννη, 2004 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Ρηματικό Σύστημα των Τουρκικών Γλωσσών - Τροπικότητα στις 

Τουρκικές Γλώσσες 
• Oμιλούμενη Τουρκική 
• Έγκλιση και Τροπικότητα στη Γενική Γλωσσολογία  
• Εκμάθηση και Διδασκαλία της Τουρκικής ως Ξένης Γλώσσας 
• Τουρκικές Γλώσσες σε γραπτά μνημεία 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/sgulsh01 

Δρ Αλέξανδρος Συράκος 
Λέκτορας 
Τμήμα Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής, 
Πολυτεχνική Σχολή 

Σπουδές: 
• Πτυχίο (M.Eng.), Πανεπιστήμιο του Leeds, 1999 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 2006 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Μηχανική Ρευστών (Νευτώνεια και μη-Νευτώνεια) 
• Ρεολογία 
• Υπολογιστική Ρευστομηχανική. 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/asyrak01  
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Δρ Δημήτρης Τριμιθώτης 
Λέκτορας 
Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών, Σχολή Κοινωνικών 
Επιστημών και Επιστημών της Αγωγής 

Σπουδές: 
• Πτυχίο, Κοινωνιολογίας, University of Provence, 2006 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Α., Κοινωνιολογία, University of Provence, 

2008 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Κοινωνιολογία, Aix-Marseille University, 

2013 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Κοινωνιολογία των Ειδήσεων 
• Δημοσιογραφικός Λόγος 
• Πολιτική Επικοινωνία 
• Ψηφιακή Δημοσιογραφία 
• Μεθοδολογία Έρευνας 

Ιστοσελίδες: 
www.ucy.ac.cy/el/people/dtrimi01 
https://ucy.academia.edu/DimitrisTrimithiotis?from_navbar=true   

Δρ Κωνσταντίνος Τσίνας 
Λέκτορας 
Τμήμα Νομικής, Σχολή Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 
Αγωγής 

Σπουδές: 
• Πτυχίο Νομικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1999 
• Μεταπτυχιακός τίτλος L.L.M., Ποινικό Δίκαιο-Ποινική Δικονομία, Εθνικό 

και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2002 
• Μεταπτυχιακός Τίτλος M.Phil., Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών 

και της Τεχνολογίας, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2005 

• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Νομικής-Ποινικό Δίκαιο, Εθνικό και 
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, 2009 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Ποινικό Δίκαιο και Δικονομία 
• Διεθνές Ποινικό Δίκαιο 
• Δίκαιο Απόδειξης 
• Θεωρία Νομικού Επιχειρήματος 
• Λογική του Δικαίου  

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/ktsina01 
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Δρ Νικόλας Χατζηπαντελής 
Λέκτορας 
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος, 
Πολυτεχνική Σχολή 

Σπουδές: 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Eng. in Civil Engineering with Study Abroad, 

University of Bristol, 2015 
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D. in Civil Engineering Research, Imperial 

College London, 2019 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Κατασκευές από δομικό χάλυβα θερμής έλασης 
• Κατασκευές από δομικό χάλυβα ψυχρής έλασης 
• Τρισδιάστατη εκτύπωση μεταλλικών κατασκευών 
• Προεντεταμένες κατασκευές από δομικό χάλυβα 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/nhadji07 

Δρ Ahmet Yikik 
Λέκτορας 
Τμήμα Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Σχολή 
Ανθρωπιστικών Επιστημών 

Σπουδές: 
• Πτυχίο, Τουρκική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ege University, 1999 
• Μεταπτυχιακός τίτλος M.Α., Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία, Τμήμα 

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2013  
• Διδακτορικός τίτλος Ph.D., Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία, Τμήμα 

Τουρκικών και Μεσανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2019 

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: 
• Σύγχρονη Τουρκική Λογοτεχνία από την περίοδο του Τανζιμάτ τον 19ο 

αιώνα  
• Μη μουσουλμάνοι συγγραφείς Τουρκικής Λογοτεχνίας 
• Λογοτεχνικές Θεωρίες 
• Κοινωνιολογία της Λογοτεχνίας 
• Οθωμανική Τουρκοκυπριακή Λογοτεχνία από τον 19ο αιώνα μέχρι 

σήμερα 

Ιστοσελίδα: 
www.ucy.ac.cy/el/people/ayikik01
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ENOTHTA 13



Φιλανθρωπία και Απόφοιτοι



Οι Ευεργέτες του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Ανάμεσα στους γενικούς στόχους του Πανεπιστημίου Κύπρου συμπεριλαμβάνεται η μέγιστη δυ-
νατή προσέλκυση οικονομικών πόρων, για την υποστήριξη τόσο των οικονομικά αδύναμων όσο 
και των αριστούχων φοιτητών, έχοντας στο επίκεντρο τον φοιτητή, αλλά επίσης, και η ολοκλή-
ρωση της Πανεπιστημιούπολης και γενικότερα η απρόσκοπτη αναπτυξιακή πορεία του ακαδη-
μαϊκού Ιδρύματος.  

Κατά τη διάρκεια του 2020, το Πανεπιστήμιο συνέχισε την υλοποίηση του στρατηγικού του σχε-
δίου εξεύρεσης οικονομικών πόρων, με την εκστρατεία «Δράξασθε Παιδείας», κάτω από την ομ-
πρέλα της οποίας υπάγονται διάφορες οικονομικές εκστρατείες, όπως είναι η εκστρατεία 
«Κτίζοντας την Πόλη της Γνώσης» και η εκστρατεία «Η Έρευνα Σώζει Ζωές». 

Η εκστρατεία «Η Έρευνα Σώζει Ζωές», σχεδιάστηκε και τέθηκε σε εφαρμογή εντός του 2020, με 
αφορμή την πανδημία του COVID-19, και έχει ως στόχο τη χρηματοδότηση της κρίσιμης και 
πρωτοποριακής έρευνας για τον ιό SARS-CoV-2 και άλλες συναφείς λοιμώδεις ασθένειες. Η συγ-
κεκριμένη εκστρατεία είχε αρκετή απήχηση από το κοινό, αφού έτυχε υποστήριξης τόσο από 
εταιρείες και οργανισμούς όσο και από ιδιώτες και μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας. 

Το Πανεπιστήμιο είναι υπερήφανο που κάθε χρόνο οι σύμμαχοί του αυξάνονται και που τα 
ονόματα αυτών είναι πλέον άρρηκτα συνδεδεμένα με στιγμές-σταθμούς για την υλοποίηση 
του οράματος του Ιδρύματος. Παράλληλα, ανάμεσα στους κύριους στόχους του είναι η 
δημιουργία μιας δια βίου κοινότητας αποφοίτων, αλλά και λοιπών μελών της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, μέσα από την προσφορά ενημέρωσης, υπηρεσιών και 
ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή και εμπλοκή.
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Στο πλαίσιο εφαρμογής των εκστρατειών προσέλκυ-
σης δωρεών για το 2020, το Πανεπιστήμιο κατάφερε 
να συγκεντρώσει χρηματικές δωρεές συνολικής 
αξίας €309.548. 

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο εντατικοποίησε τις 
επαφές με άτομα, οργανισμούς και επιχειρήσεις, 
που βρίσκονται εντός και εκτός Κύπρου, ώστε να 
επιτευχθεί η μέγιστη εξασφάλιση δωρεών. Αρκετές 
από τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν κατά τα 
προηγούμενα έτη έχουν ήδη τελεσφορήσει, επιτρέ-
ποντας στο Πανεπιστήμιο να είναι αισιόδοξο για το 
μέλλον.  

Ως απόρροια των πιο πάνω, το Γραφείο Πανεπιστη-
μιακής Ανάπτυξης και Αποφοίτων θα συνεχίσει να 
εργάζεται εντατικά ώστε να αυξήσει τον αριθμό 
των πιστών φίλων και ευεργετών του Πανεπιστη-
μίου, οι οποίοι όλο και περισσότερο ενισχύουν την 
παρουσία τους και εκφράζουν έμπρακτα τη συμπα-
ράστασή τους στο πρώτο ανώτατο ακαδημαϊκό 
ίδρυμα της χώρας. 

Από τις δωρεές του υπό αναφορά έτους ξεχωρίζει 
εκείνη της εταιρείας Dassault Systemes (France), η 
οποία δώρισε πέντε λογισμικά (CATIA, Dymola In-
novation, Abaqus, Simpack και X-Flow) στο Τμήμα 
Μηχανικών Μηχανολογίας και Κατασκευαστικής. 
Σημαντικές ήταν, επίσης, οι δωρεές του Ιδρύματος 
Honnor Frost και του Δικηγορικού Γραφείου Μαρ-
κίδης & ΣΙΑ, προς ενίσχυση του προγράμματος Σκά-
φος – «Άγιος Σπυρίδων» και των υποτροφιών του 
Τμήματος Νομικής αντίστοιχα. 

Οι Απόφοιτοι του Πανεπιστημίου 
Κύπρου 
Ανάμεσα στους κύριους στόχους του Πανεπιστημίου 
είναι η δημιουργία μιας δια βίου κοινότητας αποφοί-
των, αλλά και λοιπών μελών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, μέσα από την προσφορά ενημέρωσης, 
υπηρεσιών και ευκαιριών για ουσιαστική συμμετοχή 
και εμπλοκή. Προσμένουμε στην ενίσχυση της ευαι-
σθητοποίησης, υπερηφάνειας και της εθελοντικής 
και φιλανθρωπικής προσφοράς των αποφοίτων απέ-
ναντι στην πνευματική τους μητέρα. 

Το 2020, η κοινότητα των αποφοίτων του Πανεπι-
στημίου διευρύνθηκε περαιτέρω, με την ένταξη 
1526 νέων απόφοιτων, αριθμώντας, στο τέλος του 
έτους, περίπου 28.000 μέλη σε περίπου 50 χώρες. 
Το δίκτυο της κοινότητας ενισχύθηκε περαιτέρω 
μέσα από μία πλειάδα δράσεων που υλοποιεί το 

Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Αποφοί-
των. Πάγια επιδίωξη είναι να ενισχύεται η ενεργός 
συμμετοχή των αποφοίτων, αλλά και της ευρύτερης 
πανεπιστημιακής κοινότητας, στις δράσεις που 
αναπτύσσονται για τους απόφοιτους, αλλά και γε-
νικότερα στις δραστηριότητες του Ιδρύματος, στο 
πλαίσιο της επίτευξης του στόχου του να καταξιω-
θεί ως θεσμός εξέχουσας κοινωνικής προσφοράς. 

Συνεπής είναι και η διαρκής και πλήρης ενημέρωση 
των αποφοίτων για τα νέα του Πανεπιστημίου και τα 
επιτεύγματα των μελών της πανεπιστημιακής κοινό-
τητας. Κάθε εβδομάδα, οι απόφοιτοι, που έχουν συν-
δεθεί με τη διαδικτυακή πλατφόρμα επαγγελματικής 
και κοινωνικής δικτύωσης UCY Alumni Community 
(www.ucyalumni.com), λαμβάνουν ηλεκτρονικά Ενη-
μερωτικό Δελτίο ενώ, επιπλέον, μπορούν να ενημερώ-
νονται για θέματα που τους αφορούν, μέσω της 
ιστοσελίδας του Γραφείου, αλλά και των σελίδων που 
αυτό διατηρεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης  
−Facebook: University of Cyprus Alumni-Απόφοιτοι 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και LinkedIn: Alumni of 
the University of Cyprus. Ποσοστό 11% της κοινότητας 
των αποφοίτων είναι ενεργοί χρήστες της πλατφόρμας 
UCY Alumni Community, ενώ η σελίδα στο Facebook 
αριθμούσε, το 2020, γύρω στους 10.000 ακόλουθους. 

To UCY Alumni Community καθιερώνεται σταδιακά 
ως ένα σημαντικό εργαλείο δραστηριοποίησης και 
ανάπτυξης του επαγγελματικού και κοινωνικού δι-
κτύου των αποφοίτων, παρέχοντάς τους τη δυνα-
τότητα να συστήνουν, να εργοδοτούν και να 
προσφέρουν καθοδήγηση ως μέντορες-σύμβουλοι, 
σε φοιτητές και νέους απόφοιτους, στο πλαίσιο του 
Προγράμματος ΜΕΝΤΩΡ (www.ucy.ac.cy/alumni/el/ 
our-services/mentor). 
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Η συμμετοχή των αποφοίτων στο Πρόγραμμα 
ΜΕΝΤΩΡ ήταν αξιοσημείωτη, με το 49% των μελών 
να δηλώνει πρόθυμο να βοηθήσει. Το Πρόγραμμα, 
που εγκαινιάστηκε το 2017, στοχεύει να καθοδηγεί 
κάθε χρόνο γύρω στους 200 τελειόφοιτους φοιτη-
τές και νέους απόφοιτους του Πανεπιστημίου, με 
στόχο να τους προετοιμάσει για την επαγγελματική 
και ακαδημαϊκή σταδιοδρομία τους.  

Παράλληλα, η κοινότητα των αποφοίτων αξιοποί-
ησε τη δυνατότητα εξεύρεσης θέσεων εργασίας 
μέσω του UCY Alumni Community. Σύμφωνα με τα 
στατιστικά στοιχεία του 2020, αναρτήθηκαν 990 
ενεργές θέσεις εργασίας και η επισκεψιμότητα των 
χρηστών ήταν ιδιαίτερα υψηλή.  

Οι απόφοιτοι συνέχισαν να επιδεικνύουν αμείωτο εν-
διαφέρον για τις εκδηλώσεις που διοργανώθηκαν 
από το Γραφείο Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και Απο-
φοίτων, καθώς και από άλλες οντότητες του Πανεπι-
στημίου. Το 2020, λόγω της πανδημίας, υλοποιήθηκαν 
κυρίως διαδικτυακές δράσεις και εκδηλώσεις, δίνον-
τας τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό αποφοίτων, 
και μη, για συμμετοχή σε αυτές. 

Παράλληλα, τα μέλη της κοινότητας αξιοποίησαν το 
σύστημα καταχώρησης των στοιχείων τους. Το σύ-
στημα παρέχει στους απόφοιτους, μεταξύ άλλων, τη 
δυνατότητα αξιοποίησης των ωφελημάτων που τους 
προσφέρονται είτε από το Πανεπιστήμιο είτε από 

εξωτερικούς συνεργάτες. Ενδεικτικά, αναφέρεται ότι 
5350 απόφοιτοι είναι σήμερα κάτοχοι της κάρτας μέ-
λους του Γραφείου, με την οποία αποκτούν πρό-
σβαση στα προνόμια που έχουν εξασφαλιστεί 
αποκλειστικά για εκείνους. 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αξιοποιεί το επιστημο-
νικό δυναμικό και τις υποδομές του για να παρέχει 
στους απόφοιτους, αλλά και στο ευρύ κοινό, πλει-
άδα ευκαιριών για συμμετοχή σε προγράμματα δια 
βίου μάθησης και εκπαίδευσης, που σχεδιάζει και 
υλοποιεί ετησίως, με στόχο τη διεύρυνση των γνώ-
σεων και δεξιοτήτων των συμμετεχόντων.  

Τέλος, το 2020 επιφύλαξε σημαντικές διακρίσεις για 
τους απόφοιτους. Στον κατάλογο, που δεν είναι 
εξαντλητικός, καταγράφονται τα ακόλουθα επι-
τεύγματα: 

• Η κα Γωγώ Αλεξανδρινού (Τμήμα Τουρκικών Σπου-
δών, 2000) ανέλαβε καθήκοντα διευθύντριας του 
διαδικτυακού καναλιού της Κύπρου DIGITAL.  

• Η κα Μαρία Πετρίδου (Τμήμα Ψυχολογίας, 2015) 
έλαβε το Βραβείο της Ernst & Young Global Limited 
εις Μνήμην Χρίστιας Ρωσσίδου-Σωτηρίου. 

• Η κα Στέφανη Ρούσου (Τμήμα Κλασικών Σπουδών 
και Φιλοσοφίας, 2007) έλαβε το Βραβείο Πρώτου 
Βιβλίου (First Book Award) του Διεθνούς Οργανι-
σμού Κλασικών Σπουδών (The Classical Associa-
tion of the Middle West and South) για το βιβλίο 
της Pseudo - Arcadius’ Epitome of Herodian’s De 
prosodia catholica, Edited with an Introduction and 
Commentary.  

• Η κα Ναταλία Ευαγγελίδου (Τμήμα Κλασικών Σπου-
δών και Φιλοσοφίας, 2013) κατέκτησε το αργυρό 
μετάλλιο (1500μ) στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Κλει-
στού Στίβου (Φεβρουάριο 2020, Τουρκία).
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Η παράσταση «Football: Το παιχνίδι της ανθρωπότητας», 
του Θανάση Τριαρίδη, με πρωταγωνιστή τον Σήφη 

Πολυζωίδη, παρουσιάστηκε, πρώτη φορά στην Κύπρο, 
στο Θέατρο Δέντρο (6-7 Μαρτίου 2020).
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου δημιούργησε τη σειρά podcast με τίτλο “Science Talks”, με στόχο να συστήσει στο κοινό  
τους ερευνητές του Ιδρύματος και να συνδέσει την επιστήμη και την κοινωνία, μέσω της παρουσίασης 

 εκλαϊκευμένων επιστημονικών θεμάτων.



ENOTHTA 14



Εκδηλώσεις και Γεγονότα 
που Ξεχώρισαν



Οι πλούσιες σε περιεχόμενο εκδηλώσεις που καθιερώθηκαν από το Πανεπιστήμιο Κύπρου πα-
ρέμειναν ανοικτές και εύκολα προσβάσιμες στο ευρύτερο κοινό, παρά τις δυσκολίες που προ-
έκυψαν λόγω της πανδημίας του COVID-19. Ακόμα και σε συνθήκες πανδημίας, συγκεκριμένες 
εκδηλώσεις του Ιδρύματος συνέχισαν να αποτελούν σταθμούς γνωσιολογικής, ερευνητικής και 
πολιτιστικής αξίας για το νησί. 

Με βασικό γνώμονα την έγκαιρη και έγκυρη ενημέρωση της ακαδημαϊκής κοινότητας, αλλά και 
όλων των ατόμων γενικότερα, το Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων αποστέλλει σχετικές 
ανακοινώσεις Τύπου, ενώ αναλαμβάνει την ανανέωση και ανάρτηση του υλικού στους υπάρχον-
τες λογαριασμούς των μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Πανεπιστημίου (π.χ. Facebook, 
LinkedIn, Twitter, Instagram). Επιπλέον, στο YouTube κανάλι του Ιδρύματος υπάρχουν διαθέσιμες 
οπτικογραφημένες σημαντικές εκδηλώσεις. Πιο κάτω, αναφέρονται ενδεικτικά κεντρικές εκδη-
λώσεις και γεγονότα που ξεχώρισαν το 2020. 

Σημαντικά Γεγονότα 

Κεντρικές Εκδηλώσεις και Γεγονότα 
• Στις 8 Μαΐου 2020, πραγματοποιήθηκε τελετή υπογραφής της σύμβασης ανάθεσης των κατα-

σκευαστικών εργασιών για ανέγερση νέων κτηριακών εγκαταστάσεων του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών, με την τήρηση όλων των απαιτούμενων μέτρων κοινωνικής αποστασιοποίησης. Τη 
συμφωνία υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης και, εκ μέρους του εργοληπτικού οίκου Α. Aristotelous Construction Ltd, ο διευθύ-
νων σύμβουλος κ. Aριστοτέλης Αριστοτέλους. Η κατασκευή του Έργου ανατέθηκε στην εν λόγω 
εργοληπτική εταιρεία, μετά από σχετικό διαγωνισμό, και το ποσό του συμβολαίου ανάθεσης 
ανέρχεται στα €31.636.000.  

• 227 τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, απένειμε το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου στους νέους απόφοιτούς του, κατά τη διάρκεια της τελετής αποφοίτησης μεταπτυχια-
κών φοιτητών, που πραγματοποιήθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020, στο Αθλητικό Κέντρο στην 
Πανεπιστημιούπολη, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας και άλλων πολιτειακών αξιω-
ματούχων, καθηγητών, γονέων, συγγενών και φίλων. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου απένειμε 187 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί πυλώνα διασύνδεσης της έρευνας και της εκπαίδευσης 
με την κοινωνία της Κύπρου, επιδιώκοντας να συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της 
οικονομικής, κοινωνικής και πολιτιστικής ζωής της χώρας, παρέχοντας εξειδικευμένες 
γνώσεις και καινοτόμες ιδέες. Η συλλογική προσπάθεια του Πανεπιστημίου για αριστεία και 
πρόοδο φανερώνεται έμπρακτα και έχει ευρύ τοπικό και διεθνή αντίκτυπο, όπως 
διαφαίνεται από τις ποικίλου είδους επιστημονικές, κοινωνικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις.
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μεταπτυχιακά διπλώματα επιπέδου μάστερ και 40 
διδακτορικούς τίτλους της Σχολής Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμέ-
νων Επιστημών, της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών και Επιστημών της Αγωγής, της Σχολής 
Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης, της Πολυ-
τεχνικής Σχολής και της Φιλοσοφικής Σχολής. Ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, κ. Νίκος Αναστασιά-
δης, αφού συνεχάρη θερμά τους απόφοιτους για 
την αφοσίωση και τον ζήλο στο αντικείμενο ειδί-
κευσης που επέλεξαν, σημείωσε ότι ως άξιοι πρε-
σβευτές των γνώσεων που τους 
μεταλαμπάδευσαν οι καθηγητές τους, και έχοντας 
συναίσθηση της κοινωνικής τους ευθύνης, δεν 
έχει αμφιβολία ότι θα εργαστούν με επαγγελματι-
σμό επιβεβαιώνοντας τη φήμη του Πανεπιστημίου 
Κύπρου, μέσα από τη δική τους συμβολή στην πρό-
οδο και ανάπτυξη του τόπου μας. 

• Για πρώτη φορά από την ίδρυσή του, το Πανεπιστή-
μιο Κύπρου πραγματοποίησε διαδικτυακή τελετή 
αναγνώρισης προπτυχιακών και μεταπτυχιακών 
αποφοίτων, λόγω των περιοριστικών μέτρων που επι-
βλήθηκαν. Η τελετή μεταδόθηκε στις 22 Ιουλίου 2020 
από το κανάλι του Πανεπιστημίου στο YouTube, ση-
ματοδοτώντας την ολοκλήρωση του ακαδημαϊκού 
έτους 2019-2020, και εμπεριείχε οπτικογραφημένα 

μηνύματα και δρώμενα, ως ένδειξη αναγνώρισης των 
προσπαθειών των αποφοίτων για την εκπλήρωση 
των στόχων τους. 

• Ξεχωριστή ήταν και η φετινή ορκωμοσία αποφοίτων 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου. 29 
απόφοιτοι έδωσαν τον όρκο του Ιπποκράτη ενώ-
πιον του Προέδρου της Δημοκρατίας, κ. Νίκου Ανα-
στασιάδη και των καθηγητών τους, με αυστηρή 
τήρηση των υγειονομικών μέτρων. Η τελετή ορκω-
μοσίας πραγματοποιήθηκε στις 27 Ιουλίου 2020, 
στο Αμφιθέατρο «Νίκος Κ. Σιακόλας», στο Σιακόλειο 
Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής. 

• Σε μια σεμνή τελετή –πάντα σύμφωνα με τα υγειονο-
μικά πρωτόκολλα– πραγματοποιήθηκε η απονομή 
των βραβείων του Προέδρου της Δημοκρατίας, των 
βραβείων των ευεργετών του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, καθώς και το Βραβείο Καλύτερης Ατομικής 
Αθλητικής Επίδοσης, σε επτά άριστους απόφοι-
τους του Ιδρύματος, στις 28 Ιουλίου 2020. Κεντρι-
κός στόχος της διοργάνωσης ήταν να τιμηθεί, 
συμβολικά και πρακτικά, στο πρόσωπο των άρι-
στων αυτών αποφοίτων, η αξία της μάθησης και η 
προσήλωση στην αριστεία. Πέρα από τους αρι-
στεύσαντες, οι οποίοι συνοδεύονταν από τους γονείς 
τους, παρόντες ήταν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 
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Το Πανεπιστήμιο απένειμε 227 τίτλους σπουδών, μεταπτυχιακού και διδακτορικού επιπέδου, κατά τη διάρκεια της τελετής 
αποφοίτησης μεταπτυχιακών φοιτητών (18 Φεβρουαρίου 2020). 



Κύπρου, ευεργέτες και χορηγοί Ιδρύματος, κοσμήτο-
ρες σχολών και μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού, 
ο αναπληρωτής προϊστάμενος της Υπηρεσίας Σπου-
δών και Φοιτητικής Μέριμνας και μέλη του Διοικητι-
κού Προσωπικού. 

• Το Κέντρο Αριστείας για Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική 
Έρευνα του Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργα-
σία με τις ιατρικές σχολές του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου και του Πανεπιστημίου Λευκωσίας, καθώς 
και το Τμήμα Επιστημών Υγείας της Σχολής Θετι-
κών Επιστημών του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, εξήγγειλαν, κατά τη διάρκεια δημοσιο-
γραφικής διάσκεψης στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
στις 17 Νοεμβρίου 2020, νέα ερευνητική μελέτη 
για την πανδημία COVID-19 στην Κύπρο. Η νέα 
έρευνα στοχεύει στον έλεγχο παρουσίας αντισω-
μάτων κατά του κορωνοϊού SARS-CoV-2, που ευ-
θύνεται για την COVID-19, σε τρεις πληθυσμιακές 
ομάδες στην Κύπρο. 

Άλλες Τιμητικές Εκδηλώσεις 
• Πραγματοποιήθηκε, στις 16 Σεπτεμβρίου 2020, η τε-

λετή τοποθέτησης του θεμέλιου λίθου του Κτηρίου 
Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών «Δρ 
Αρτέμης Χατζηπαναγής», από τον Πρόεδρο της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας, κ. Νίκο Αναστασιάδη. Πρόκει-
ται για μια σύγχρονη υποδομή, που ανεγείρεται στον 
χώρο της Πανεπιστημιούπολης, κατόπιν ευγενούς 
δωρεάς ποσού ύψους €31.000.000, και επιπρόσθε-
των €50.000, στη μνήμη της μητέρας του, από τον 
απόδημο και καταγόμενο από την Κυθρέα συμπα-
τριώτη μας, δρ. Αρτέμη Χατζηπαναγή, που απεβίωσε 
τον Μάρτιο του 2021, το όνομα του οποίου θα φέρει 
το Κτήριο.  

• Στο Μνημείο Πεσόντων, στον χώρο όπου στεγά-
ζονται οι Φοιτητικές Εστίες του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου, τελέστηκε, στις 17 Ιουλίου 2020, το ετήσιο 
τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων ηρώων του Πυ-
ροβολικού, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα 
καθήκοντος κατά την τουρκική εισβολή στις 20 
Ιουλίου του 1974. Το τρισάγιο πραγματοποιήθηκε 
σε ιδιάζουσες συνθήκες, με τήρηση του σχετικού 
πρωτοκόλλου και των υγειονομικών κανονισμών 
λόγω της πανδημίας. Μετά το πέρας του τρισάγιου 
ακολούθησε κατάθεση στεφάνων. 

• Εκδήλωση προς τιμήν του απερχόμενου ακαδη-
μαϊκού και διοικητικού προσωπικού και των νέων 
μελών του Πανεπιστημίου Κύπρου πραγματοποι-
ήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 2020, ως ελάχιστη έν-
δειξη ευγνωμοσύνης για τα όσα πρόσφεραν κατά 
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Ορκωμοσία αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του  
Πανεπιστημίου Κύπρου (27 Ιουλίου 2020).

Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας τοποθετεί τον 
θεμέλιο λίθο του Κτηρίου Διδασκαλίας Ιατρικών και 

Βιολογικών Επιστημών «Δρ Αρτέμης Χατζηπαναγής»,  
στην Πανεπιστημιούπολη (16 Σεπτεμβρίου 2020).

Ετήσιο τρισάγιο στη μνήμη των πεσόντων ηρώων  
του Πυροβολικού κατά την τουρκική εισβολή  

(17 Ιουλίου 2020). 



τη μακροχρόνια πορεία τους, καθώς και για όσα 
πρόκειται να προσφέρουν στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα, στην επιστήμη, αλλά και στην κοινωνία. 

Εξέχουσες Προσωπικότητες στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου 
• Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

Νεολαίας, κ. Πρόδρομος Προδρόμου, επισκέ-
φθηκε, στις 9 Ιανουαρίου 2020, το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και είχε κατ’ ιδίαν συνάντηση με τις πρυ-
τανικές Αρχές. Ο Πρύτανης, καθηγητής Τάσος Χρι-
στοφίδης, αφού καλωσόρισε τον κ. Προδρόμου 
και την αντιπροσωπεία που τον συνόδευε, προέβη 
σε σύντομη αναφορά στο έργο του Πανεπιστη-
μίου. Στο πλαίσιο της συζήτησης, έγινε αναφορά, 
μεταξύ άλλων, στην εισδοχή φοιτητών στα ξενό-
γλωσσα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. 
Εκτός από τα ξενόγλωσσα προγράμματα, είναι 
πάρα πολύ σημαντικό για το Πανεπιστήμιο, ανέ-
φερε ο Πρύτανης, να διαμορφωθούν εκείνες οι 
υποδομές που θα προσελκύσουν περισσότερους 
φοιτητές με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα. Ένα 
από αυτά τα προβλήματα που πρέπει να επιλυ-
θούν, προσφέροντας ευκολίες στους φοιτητές, 
είναι η στέγαση. Η υλοποίηση της δεύτερης φάσης 
της των Φοιτητικών Εστιών σε ορίζοντα πέντε χρό-
νων, προνοεί 700 επιπλέον δωμάτια. Έχουν γίνει 
επαφές, είπε, με το Υπουργείο Οικονομικών, την 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και με την Τρά-
πεζα Αναπτύξεως του Συμβουλίου της Ευρώπης, 
οι οποίες δηλώνουν έτοιμες να χρηματοδοτήσουν 
την προσπάθεια αυτή. 

 • Με κύριο στόχο να αναδειχθεί η σημασία της έν-
ταξης της Κύπρου στην ΕΕ και οι τρόποι με τους 
οποίους μπορούμε, ως κράτος-μέλος, να αξιοποι-
ήσουμε καλύτερα τη συμμετοχή μας, αλλά και τις 
δυνατότητες και τις ευκαιρίες που προσφέρονται 
στους ευρωπαίους πολίτες, το Πανεπιστήμιο Κύ-
πρου πραγματοποίησε, στις 22 Ιανουαρίου 2020, 
ανοικτή συζήτηση με κύριο ομιλητή τον Γενικό 
Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πρέσβη 
Κορνήλιο Κορνηλίου. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθηγητής 
Τάσος Χριστοφίδης, ενώ τον συντονισμό της ανέ-
λαβε ο καθηγητής του Τμήματος Κοινωνικών και 
Πολιτικών Επιστημών, Ιωσήφ Ιωσήφ. Στη διαδρα-
στική συζήτηση που ακολούθησε συμμετείχαν 
βουλευτές, ακαδημαϊκοί και φοιτητές του Πανεπι-
στημίου, αλλά και ενεργοί πολίτες, με ιδιαίτερα έν-
τονο ενδιαφέρον. 
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Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποχαιρέτησε τους 
αφυπηρετήσαντες και καλωσόρισε τα νέα του μέλη  

(7 Οκτωβρίου 2020).

Στιγμιότυπα από την ανοικτή συζήτηση με κύριο ομιλητή 
τον Γενικό Γραμματέα Ευρωπαϊκών Υποθέσεων, Πρέσβη 

Κορνήλιο Κορνηλίου, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
 (22 Ιανουαρίου 2020). 

Ο Υπουργός Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 
Νεολαίας κ. Πρόδρομος Προδρόμου στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου (9 Ιανουαρίου 2020). 
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Κτίζοντας την 
Πανεπιστημιούπολη 

της Γνώσης



Η Πανεπιστημιούπολη 
Η ανέγερση της Πανεπιστημιούπολης αποτελεί έναν μεγαλεπήβολο στόχο, η υλοποίηση του 
οποίου θα συμβάλει σημαντικά στην επίτευξη του Οράματος και του προγράμματος ανάπτυξης 
του Πανεπιστημίου για την ενίσχυση της αριστείας στα θέματα της διδασκαλίας, της έρευνας 
και της κοινωνικής προσφοράς.  

Με τα έργα που έχουν υλοποιηθεί, από το 2001 έως και το 2020, αναβαθμίζεται η υποστηρικτική 
υποδομή, όχι μόνο σε θέματα διδασκαλίας, εκπαίδευσης και έρευνας, αλλά και σε θέματα γενικής 
υποστήριξης, αλληλεπίδρασης, ψυχαγωγίας, ενέργειας και περιβάλλοντος. 

Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Κτηριακών Εγκαταστάσεων 
Το 2020, συνεχίστηκε η εφαρμογή του νέου Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της Πα-
νεπιστημιούπολης (Campus Master Plan), στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για «Πράσινη, έξυ-
πνη και βιώσιμη ανάπτυξη». 

Έργα υπό Εξέλιξη 

Πολυτεχνική Σχολή 
Κατά το 2020, συνεχίστηκαν οι εργασίες για την ανέγερση των κτηριακών εγκαταστάσεων της 
Πολυτεχνικής Σχολής, και το Έργο αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2022.  

Τμήμα Βιολογικών Επιστημών και Κοινόχρηστοι Χώροι Διδασκαλίας 03 
Τον Ιούνιο 2020, υπογράφηκε η Συμφωνία για την κυρίως εργολαβία για τις κτηριακές εγκατα-
στάσεις του Τμήματος Βιολογικών Επιστημών και των Κοινόχρηστων Χώρων Διδασκαλίας ΙΙΙ 
(ΧΩΔ 03), με την άμεση έναρξη εργασιών για ανέγερση των εν λόγω κτηρίων. Το Έργο αναμένε-
ται να ολοκληρωθεί τον Μάιο του 2023. 

Ιατρική Σχολή 
Ολοκληρώθηκε η μελέτη και ο σχεδιασμός για τις κτηριακές εγκαταστάσεις της Ιατρικής Σχολής 
στην Πανεπιστημιούπολη, ενώ, τον Οκτώβριο 2020, προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για την ανέ-
γερση του κτηρίου Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας «Νίκος Κ. Σιακόλας» στην Πανεπιστη-
μιούπολη.  

Το 2020, συνεχίστηκε η εφαρμογή του νέου Γενικού Χωροταξικού Σχεδίου Ανάπτυξης της 
Πανεπιστημιούπολης, στο πλαίσιο της νέας στρατηγικής για «Πράσινη, έξυπνη και βιώσιμη 
ανάπτυξη».
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Φωτοβολταϊκό Πάρκο «Απόλλων» 
Έχει προχωρήσει η σχετική μελέτη και οι όροι προ-
κήρυξης του διεθνούς διαγωνισμού για τον σχεδια-
σμό και την υλοποίηση της πρώτης φάσης του 
φωτοβολταϊκού πάρκου «Απόλλων», ισχύος αρχικά 
5MW και με προοπτική ανάπτυξης στα 10MW. Το 
Έργο θα περιλαμβάνει, πέραν των φωτοβολταϊκών 
πλαισίων, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας (πε-
ρισσότερα για το πάρκο βλ. στη σελ. 92). 

Φοιτητικές Εστίες Β’ 
Εντός του 2020, συνεχίστηκαν οι διεργασίες αναφο-
ρικά με την προώθηση του Έργου Φοιτητικές 
Εστίες Β’, δυναμικότητας 730 κλινών. Η προκήρυξη 
του αρχιτεκτονικού διαγωνισμού για την επιλογή 
της ομάδας μελέτης του Έργου προγραμματίζεται 
εντός του 2021. 

Ανακαίνιση, Συντήρηση Κτηριακών 
Εγκαταστάσεων  
Το 2020, συνεχίστηκαν οι εργασίες για την αντισει-
σμική και ενεργειακή αναβάθμιση των Κεντρικών 
Κτηρίων στην πρώην Παιδαγωγική Ακαδημία. Επι-
πρόσθετα, κατά τη διάρκεια του έτους, παρέχονταν 
υπηρεσίες συντήρησης των κτηριακών εγκαταστά-
σεων και συστημάτων, εξειδικευμένου εξοπλισμού, 
υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και των εξωτερι-
κών κήπων και χώρων πρασίνου.  

Εξασφαλίστηκε, επίσης, γραφειακός και άλλος εξο-
πλισμός για τα νέα και τα υφιστάμενα κτήρια και 
τους νέους εργαστηριακούς χώρους του Πανεπιστη-
μίου. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκαν απαραίτητες 
οικοδομικές αλλαγές σε υφιστάμενες κτηριακές εγ-
καταστάσεις, με στόχο την εύρυθμη λειτουργία της 
πανεπιστημιακής κοινότητας.

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 145



Κεφαλαιουχικές Δαπάνες Έργων Πανεπιστημιούπολης 
Κατά το 2020, οι κεφαλαιουχικές δαπάνες που αφορούσαν στα έργα της Πανεπιστημιούπολης, συμπερι-
λαμβανομένων των κατασκευαστικών, των επαγγελματικών αμοιβών συμβούλων και συνεργατών, καθώς 
και του εξοπλισμού, ανήλθαν στα €10.159.351. Η ανάλυση των δαπανών για τα σημαντικότερα έργα στην 
Πανεπιστημιούπολη, κατά το 2020, παρουσιάζεται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ146

Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες Έργων 2020 

ΕΡΓΑ ΣΥΝΟΛΙΚΕΣ 
ΔΑΠΑΝΕΣ 

Φοιτητική Εστία - Φάση 1A’ €14.418 

Φοιτητική Εστία – Φάση 1B’ €5.000 

Αθλητικές Εγκαταστάσεις - Φάση Ι €1.085 

Πολυτεχνική Σχολή €3.841.916 

Τμήμα Βιολογίας και ΧΩΔ ΙΙΙ €4.831.208 

Ινστιτούτο Έρευνας Καρκίνου €20.482 

Άλλα Έργα €112.483 

Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου» €160.008 

Ιατρική Σχολή στην Πανεπιστημιούπολη €238.206 

Ιατρική Σχολή (ΣΕΚΚΙ) €2.300 

Στατική Αναβάθμιση Κεντρικών Κτηρίων (Παιδ. Ακαδημία) €900.254 

Άλλοι Σύμβουλοι €19.170 

Κτήριο Συμβουλίου - Συγκλήτου «Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» €8.763 

Κτήριο Κοινωνικών Δραστηριοτήτων €4.058 

Συνολικές Πραγματοποιηθείσες Δαπάνες €10.169.351

(Στα ποσά δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ) 
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Διοίκηση



Οργανωτική Δομή 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου και διοικείται από το Συμ-
βούλιο, το οποίο έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων 
του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του, και τη Σύγκλητο, η οποία αποτελεί το ανώτατο ακα-
δημαϊκό όργανο του Ιδρύματος.  

Οι σχολές και τα τμήματα του Πανεπιστημίου διοικούνται από συμβούλια, με επικεφαλής τον 
κοσμήτορα της σχολής και τον πρόεδρο του τμήματος, αντίστοιχα. Το Πρυτανικό Συμβούλιο 
έχει εκτελεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά ή τρέχοντα ζητήματα. 

Το Πανεπιστήμιο ιδρύθηκε το 1989 και προσφέρει προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και επαγγελμα-
τικά προγράμματα σπουδών. Το 2020, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου λειτούργησαν 8 σχολές, 22 
τμήματα, 16 ερευνητικές μονάδες/κέντρα, 2 ινστιτούτα και 18 οργανωτικές οντότητες. Το Πα-
νεπιστήμιο έχει αναπτύξει έντονη ερευνητική δραστηριότητα, βασική και εφαρμοσμένη, σε ολό-
κληρο το εύρος των γνωστικών αντικειμένων.  

Οι οργανωτικές οντότητες του Πανεπιστημίου στεγάζονται στην Πανεπιστημιούπολη, στους χώ-
ρους της πρώην Παιδαγωγικής Ακαδημίας, του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ια-
τρικής (πρώην Νοσηλευτική Σχολή), σε μέρος κτηριακού συγκροτήματος στα Λατσιά, καθώς και 
σε ένα σημαντικό αριθμό κτηρίων διεσπαρμένων στην εντός των τειχών, αλλά και στην ευρύτερη 
περιοχή της Λευκωσίας. 

Ο Πρύτανης, σύμφωνα με τον Περί Πανεπιστημίου Κύπρου Νόμο, είναι ο ανώτατος ακαδημαϊκός 
και εκτελεστικός αξιωματούχος του Πανεπιστημίου. Έχει τη διαχείριση των τρεχουσών εργασιών 
του, προΐσταται των υπηρεσιών του, μεριμνά για την εκτέλεση των αποφάσεων των συλλογικών 
διοικητικών οργάνων (Συμβούλιο, Σύγκλητος και Πρυτανικό Συμβούλιο), καθώς και των επιτρο-
πών του Πανεπιστημίου στις οποίες προεδρεύει. 

Η Πρυτανεία (Πρύτανης, Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, και Αντιπρύτανης Διεθνών 
Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης) εκλέγεται κάθε τέσσερα χρόνια από τα μέλη της πανεπι-
στημιακής κοινότητας (τα μόνιμα μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού, τους εκπροσώπους της φοι-
τητικής κοινότητας και τα μόνιμα μέλη διοικητικού προσωπικού). 

Το Συμβούλιο έχει τη διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων 
του Πανεπιστημίου και της περιουσίας του. Το Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό 
του Πανεπιστημίου και καλύπτει το οικονομικό έτος που αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 

Το 2020, οι διοικητικές υπηρεσίες υποστήριξαν με επάρκεια και αποτελεσματικότητα τις 
διεργασίες του Πανεπιστημίου Κύπρου στους πυλώνες της διδασκαλίας, της μάθησης, 
της έρευνας και της κοινωνικής προσφοράς, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της 
αποστολής και στην επίτευξη των στρατηγικών στόχων του Ιδρύματος. 
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31η Δεκεμβρίου κάθε έτους. Επικυρώνει, επίσης, τους 
διορισμούς και τις προαγωγές του ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου. Επιπρό-
σθετα, έχει την ευθύνη για την εφαρμογή του περί Πα-
νεπιστημίου Κύπρου Νόμου. Η σύσταση των μελών 
του Συμβουλίου, για το 2020, παρουσιάζεται στον αν-
τίστοιχο πίνακα της επόμενης σελίδας. 

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο ακαδημαϊκό όρ-
γανο και έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού έργου 
του Πανεπιστημίου, τόσο στον τομέα της διδασκα-
λίας όσο και στον τομέα της έρευνας. Η σύσταση 
των μελών της Συγκλήτου για το 2020 παρουσιάζε-
ται στον αντίστοιχο πίνακα της επόμενης σελίδας. 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο (Πρύτανης, Αντιπρύτα-
νης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Αντιπρύτανης Διε-
θνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης και 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών) έχει εκτε-
λεστικές αρμοδιότητες που αφορούν καθημερινά 
ή τρέχοντα ζητήματα, οι οποίες του παραχωρούν-
ται από τη Σύγκλητο (μετά από πρόταση του Πρύ-

τανη) και από το Συμβούλιο (μετά από πρόταση του 
Προέδρου του Συμβουλίου). 

Ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών προ-
ΐσταται των διοικητικών υπηρεσιών, οι οποίες υπο-
στηρίζουν τις βασικές διεργασίες για υλοποίηση της 
αποστολής και επίτευξης των στρατηγικών στόχων 
του Πανεπιστημίου. Ο Διευθυντής συμμετέχει στις 
συνεδρίες του Συμβουλίου και της Συγκλήτου χωρίς 
δικαίωμα ψήφου, ενώ αναλαμβάνει την υλοποίηση 
των αποφάσεών τους. Επιπρόσθετα, έχει την ευθύνη 
υλοποίησης των έργων που εμπίπτουν στην αρμο-
διότητά του, καθώς και της διαχείρισης της επιχειρη-
σιακής λειτουργίας των διοικητικών υπηρεσιών, στο 
πλαίσιο του προγράμματος εκσυγχρονισμού και του 
Στρατηγικού Σχεδίου για την περίοδο 2016-2025. 
Επιπλέον, συμβουλεύει το Συμβούλιο σε θέματα που 
άπτονται της δικαιοδοσίας του, περιλαμβανομένων 
οικονομικών θεμάτων, θεμάτων προϋπολογισμού, 
ανθρώπινου δυναμικού, διεθνών σχέσεων, υποδο-
μών και εγκαταστάσεων κ.ά.
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Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2020 

                                                          Γιώργος Δαυίδ      Πρόεδρος  
                                             Ανδρέας Παναγιώτου      Αντιπρόεδρος  
                                                Τάσος Χριστοφίδης      Πρύτανης  
                                           Ειρήνη-Άννα Διακίδου      Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
                                            Ιωάννης Γιαπιντζάκης      Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 
                                                Πανδώρα Τσεριώτη      Μέλος  
                                                  Νικόλ Φινοπούλου      Μέλος  
                            Μαρία Μαρκίδου Γεωργιάδου      Μέλος 
                                                   Ευγένιος Ευγενίου      Μέλος  
         Βασιλική Αναστασιάδου (από 1/6/2020)      Μέλος 
          Γιώργος Παμπορίδης (μέχρι 31/5/2020)      Μέλος 
                                                    Κρίστης Χασάπης      Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος  
                                                          Αλέκος Βίδρας      Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, Μέλος  
                                                    Θεοφάνης Κώστα      Προεδρεύων ΦΕΠΑΝ 
                                       Σπυρούλλα Σοφοκλέους      Εκπρόσωπος Διοικητικού Προσωπικού, Μέλος  
                                             Γιώργος Λαμπριανού      Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Μέλος  

(χωρίς δικαίωμα ψήφου) - Γραμματέας

Η Σύγκλητος του Πανεπιστημίου Κύπρου το 2020 

                                   Τάσος Χριστοφίδης       Πρύτανης, Πρόεδρος 
                               Ιωάννης Γιαπιντζάκης       Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης 
                              Ειρήνη-Άννα Διακίδου       Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων 
                      Αντώνης Μπαλασόπουλος       Κοσμήτορας Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών  
                        Γεώργιος Παπαδόπουλος       Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 

(μέχρι 3/5/2020) 
                        Επαμεινώνδας Λεοντίδης       Κοσμήτορας Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 

(από 4/5/2020) 
                                    Σάββας Κατσικίδης       Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών  

της Αγωγής (μέχρι 23/7/2020) 
                                               Ελένη Φτιάκα       Κοσμήτορας Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών  

της Αγωγής (από 24/7/2020) 
                                        Ανδρέας Χαρίτου       Κοσμήτορας Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
               Χαράλαμπος Δ. Χαραλάμπους       Κοσμήτορας Πολυτεχνικής Σχολής 
                                  Martin Hinterberger       Κοσμήτορας Φιλοσοφικής Σχολής 
                                  Χαρίδημος Τσούκας       Κοσμήτορας Σχολής Μεταπτυχιακών Σπουδών 
                                                 May Chehab       Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών  

(μέχρι 20/5/2020) 
                                         Στέλλα Αχιλλέως       Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών  

(από 1/9/2020) 
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                                     Μιχάλης Ν. Μιχαήλ       Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών 
                               Φοίβος Παναγιωτίδης       Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών  

(μέχρι 31/8/2020) 
                                Παναγιώτης Χριστιάς       Εκπρόσωπος Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών  

(από 27/5/2020) 
                                      Μάριος Δικαιάκος       Εκπρόσωπος Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 
                             Αθανάσιος Νικολαΐδης       Εκπρόσωπος Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 
                  Χαράλαμπος Παναγόπουλος       Εκπρόσωπος Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών 
                                     Νίκη Τσαγγαρίδου       Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

της Αγωγής (μέχρι 16/6/2020) 
                                       Αντώνης Έλληνας       Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

της Αγωγής (από 17/6/2020) 
                                 Γεωργία Παναγιώτου       Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

της Αγωγής (μέχρι 16/6/2020) 
                              Κωνσταντίνος Κόμπος       Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

της Αγωγής (από 17/6/2020) 
                                Νικήτας Χατζημιχαήλ       Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

της Αγωγής (μέχρι 16/6/2020) 
                                   Γιώργος Σπανούδης       Εκπρόσωπος Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών 

της Αγωγής (από 17/6/2020) 
                                 Σωφρόνης Κληρίδης       Εκπρόσωπος Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
                                   Λεωνίδας Λεωνίδου       Εκπρόσωπος Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
                                   Ανδρέας Μιλιδώνης       Εκπρόσωπος Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης 
                                    Θεοδώρα Κυράτση       Εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής 
                                 Δημήτριος Λουκίδης       Εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής 
                                     Ανδρέας Σαββίδης       Εκπρόσωπος Πολυτεχνικής Σχολής 
                             Πέτρος Παπαπολυβίου       Εκπρόσωπος Φιλοσοφικής Σχολής (μέχρι 1/9/2020) 
                       Άγγελ Νικολάου Κονναρή       Εκπρόσωπος Φιλοσοφικής Σχολής (από 2/9/2020) 
                                  Δημήτρης Πορτίδης       Εκπρόσωπος Φιλοσοφικής Σχολής 
                              Μαρίνος Πουργούρης       Εκπρόσωπος Φιλοσοφικής Σχολής 
                                  Παναγιώτης Αθηνής       Εκπρόσωπος Φοιτητών (μέχρι 11/6/2020) 
                                      Αντρέας Γεωργίου       Εκπρόσωπος Φοιτητών (μέχρι 11/6/2020) 
                                             Σοφία Λαζαρή       Εκπρόσωπος Φοιτητών (μέχρι 11/6/2020) 
                           Χριστόδουλος Μεταξάς       Εκπρόσωπος Φοιτητών (μέχρι 11/6/2020) 
                                              Ελένη Πάρτου       Εκπρόσωπος Φοιτητών (μέχρι 11/6/2020) 
                                       Γεωργία Γεωργίου       Εκπρόσωπος Φοιτητών 
                                         Γιάννης Παφίτης       Εκπρόσωπος Φοιτητών 
                                    Νίκος Καρανικόλας       Εκπρόσωπος Φοιτητών (από 12/6/2020) 
                                       Ανδρέας Έλληνας       Εκπρόσωπος Φοιτητών (από 12/6/2020) 
                             Αδάμος Κωνσταντίνου       Εκπρόσωπος Φοιτητών (από 12/6/2020) 
                                Ειρήνη Χριστοφόρου       Εκπρόσωπος Φοιτητών (από 12/6/2020) 
                        Κωνσταντίνα Χρυσάνθου       Εκπρόσωπος Φοιτητών (από 12/6/2020) 
                     Έλενα Διομήδη-Παρπούνα       Αναπληρώτρια Διευθύντρια Βιβλιοθήκης, Μέλος 

(χωρίς δικαίωμα ψήφου) 
                                Γιώργος Λαμπριανού       Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, Μέλος 

(χωρίς δικαίωμα ψήφου) - Γραμματέας 
                         Γεώργιος Χατζηγεωργίου       Αναπληρωτής Κοσμήτορας Ιατρικής Σχολής (παρατηρητής)



Σημαντικές Αποφάσεις 
Συμβουλίου και Συγκλήτου 2020  
Το Συμβούλιο και η Σύγκλητος, στο πλαίσιο των αρ-
μοδιοτήτων τους, έλαβαν τις πιο κάτω αποφάσεις: 

Έρευνα και Εκπαίδευση 
• Έγκριση προαιρετικής εφαρμογής της Μικτής με-

θόδου Διδασκαλίας (Υβριδική Εκπαίδευση) στο 
Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

• Έγκριση της Χάρτας Διδασκαλίας 2020-2023.  

• Έγκριση αναθεωρημένης πολιτικής για το Βρα-
βείο Ποιοτικής Διδασκαλίας. 

• Αναθεώρηση πολιτικής εναρκτήριας χρηματοδό-
τησης. 

• Θέσπιση αξιολόγησης, από τους τελειόφοιτους φοι-
τητές του Πανεπιστημίου Κύπρου, των προγραμμά-
των σπουδών επιπέδου πτυχίου και μάστερ. 

• Έγκριση για προσφορά εξ αποστάσεως 17 ακα-
δημαϊκών και 26 γλωσσικών μαθημάτων σε φοι-
τητές των πανεπιστημίων της Συμμαχίας YUFE. 

• Διεξαγωγή διαδικτυακής τελετής αναγνώρισης 
αποφοίτων για το έτος 2020 (η διαδικτυακή τε-
λετή αναγνώρισης διεξάχθηκε λόγω της μη διορ-
γάνωσης της τελετής αποφοίτησης εξαιτίας της 
πανδημίας). 

• Αναγόρευση καθηγητή Richard Fentiman σε Επί-
τιμο Διδάκτορα της Σχολής Κοινωνικών Επιστη-
μών και Επιστημών Αγωγής και καθηγητή 
Πασχάλη Κιτρομηλίδη σε Επίτιμο Διδάκτορα της 
Φιλοσοφικής Σχολής. 

• Απονομή τίτλου Ομότιμου Καθηγητή στον καθη-
γητή Ιωσήφ Ιωσήφ (Τμήμα Κοινωνικών και Πολι-
τικών Επιστημών). 

Πανεπιστημιακή Ανάπτυξη 
• Έγκριση μετεξέλιξης της ερευνητικής μονάδας 

«Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής» σε Κέντρο 
Αριστείας - «Βιοτράπεζα και Βιοϊατρική Έρευνα».  

• Έγκριση δημιουργίας της Ερευνητικής Μονάδας για 
Μεσαιωνικές Τέχνες και Τελετουργίες (ΕΜοΜεΤ).  

• Έγκριση σύστασης του Συμβουλίου του Κέντρου 
Σταδιοδρομίας. 

• Αναθεώρηση των πιο κάτω προγραμμάτων 
σπουδών: 

- Διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος 
Ενεργειακές Τεχνολογίες και Αειφόρος Σχεδιασμός. 

- Μάστερ στη Σχολική Ψυχολογία. 

• Έγκριση των ακόλουθων νέων προγραμμάτων 
σπουδών: 

- Μεταπτυχιακού προγράμματος στις Αγγλικές Σπου-
δές από το Τμήμα Αγγλικών Σπουδών. 

- Διατμηματικού μεταπτυχιακού προγράμματος 
σπουδών της Σχολής Θετικών και Εφαρμοσμένων 
Επιστημών, Μάστερ στην Επιστήμη Δεδομένων. 

- Μεταπτυχιακού προγράμματος Γεωπληροφορική 
στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες (GeoInfor-
matics in Digital Humanities), από το Τμήμα Ιστο-
ρίας και Αρχαιολογίας. 

• Έγκριση δημιουργίας Γραφείου Πολυμορφίας, Ενσω-
μάτωσης και Ισότητας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

• Έγκριση δημιουργίας νέας διοικητικής υπηρε-
σίας: Υπηρεσία Ανάπτυξης Πανεπιστημίου. 

Διακυβέρνηση 
• Έγκριση πλαισίου λειτουργίας και διαχείρισης του 

Πολιτιστικού Κέντρου του Πανεπιστημίου Κύ-
πρου. 

• Καθορισμός μετρήσιμων κριτηρίων για την κατα-
νομή θέσεων ακαδημαϊκού προσωπικού στο Πα-
νεπιστήμιο Κύπρου. 

• Υιοθέτηση κριτηρίων και διαδικασίας αξιολόγη-
σης του έργου των ερευνητικών μονάδων. 

• Θέσπιση των πιο κάτω πολιτικών και κωδίκων: 

- Πολιτική και Κώδικας Πρακτικής για την Καταπολέ-
μηση της Παρενόχλησης και της Σεξουαλικής Πα-
ρενόχλησης. 

- Πολιτική Ισότητας και Καταπολέμησης Διακρίσεων. 

- Κώδικας Δεοντολογίας Εργασιακής Συμπεριφοράς. 

- Κώδικας Δεοντολογίας Μεταπτυχιακής Φοίτη-
σης με Ερευνητικό Προσανατολισμό. 

• Αναθεώρηση των Κανόνων (2.2.1) για Καταρτισμό 
Επιτροπών Συγκλήτου και Συμβουλευτικών Επι-
τροπών. 

• Επικαιροποίηση των όρων εντολής των ακόλου-
θων συμβουλευτικών επιτροπών της Συγκλήτου: 

- Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών 

- Επιτροπή Εκδοτικής Πολιτικής 

- Επιτροπή Διεθνών Σχέσεων 
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Συνεδρίες Συμβουλίου και 
Συγκλήτου για το 2020 
Ο συνολικός αριθμός συνεδριών του Συμβουλίου 
και της Συγκλήτου που πραγματοποιήθηκαν το 
2020 ήταν 12 και 31 αντίστοιχα. Από τις συνεδρίες 
της Συγκλήτου, 12 αφορούσαν ακαδημαϊκά θέ-
ματα, 12 ήταν τακτικές συνεδρίες, 4 ήταν ειδικές συ-
νεδρίες και 3 ήταν έκτακτες συνεδρίες. 

Ανασκόπηση του Έργου των 
Διοικητικών Υπηρεσιών 
Στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, κατά το 2020, λειτουργού-
σαν οι ακόλουθες διοικητικές υπηρεσίες: Διεύθυνση 
Διοίκησης και Οικονομικών, Υπηρεσία Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Οικονομικές Υπηρεσίες, Υπηρεσία Σπου-
δών και Φοιτητικής Μέριμνας, Τεχνικές Υπηρεσίες, 
Υπηρεσία Πληροφορικής Υποδομής, Υπηρεσία Υπο-
στήριξης Έρευνας, Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων, Υπη-
ρεσία Πληροφορικών Εφαρμογών, Υπηρεσία 
Ανάπτυξης Πανεπιστημίου και Βιβλιοθήκη. 

Επιχειρησιακά Σχέδια 
Πέραν των βασικών λειτουργιών τους, το 2020, οι 
διοικητικές υπηρεσίες συνέχισαν την ανάπτυξη και 
υλοποίηση των επιχειρησιακών τους σχεδίων, τα 
οποία είναι ευθυγραμμισμένα με το Στρατηγικό 
Σχέδιο του Πανεπιστημίου 2016-2025. 

Στόχοι 
Παραδείγματα στόχων ή/και επιτευγμάτων του Πα-
νεπιστημίου, για τους οποίους οι διοικητικές υπη-
ρεσίες συνέβαλαν σημαντικά στην επίτευξή τους: 

• Επιτυχής ανάπτυξης και διαχείρισης Σχεδίου Δρά-
σης για την αντιμετώπιση της πανδημίας, γεγονός 
που επιβεβαιώνει (παρόλες τις δυσκολίες και πε-
ριθώρια βελτίωσης) το υψηλό επίπεδο συμμόρ-
φωσης, αντίληψης και εφαρμογής των οδηγιών. 

• Επιτυχής ανταπόκριση στις προκλήσεις της παν-
δημίας για εισαγωγή νέου τρόπου λειτουργίας 
του Οργανισμού, που απαιτούσε την εξ αποστά-
σεως διδασκαλία και εργασία, μέσω αξιοποίησης 
της τεχνολογίας.  

• Έναρξη εργασιών κατασκευής των κτηριακών 
υποδομών της Σχολής Βιολογικών Επιστημών και 
Χώρων Διδασκαλίας 3 (ΧΩΔ03).  

• Έναρξη εργασιών κατασκευής των κτηριακών 
υποδομών του Κυπριακού Ερευνητικού Ινστιτού-
του Καρκίνου «Νίκολα Δαυίδ-Πινέδο».  

• Προκήρυξη διαγωνισμού κατασκευής του κτη-
ρίου Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας 
«Νίκος Κ. Σιακόλας».  

• Εξασφάλιση συγχρηματοδότησης για προσθήκη 
τρίτου ορόφου στο Κτήριο Συμβουλίου-Συγκλήτου 
«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης», από το Ίδρυμα Λεβέντη.  

• Εξασφάλιση της συναίνεσης της πολιτείας, για την 
προώθηση του έργου των Φοιτητικών Εστιών Β’ 
(730 κλίνες) και του έργου επέκτασης των έργων 
υποδομής Β’ .  

• Μείωση του κόστους ενέργειας από €3,16 ανά τε-
τραγωνικό μέτρο το 2019 σε €20,67 το 2020. 

• Επανασχεδιασμός και αυτοματοποίηση τεσσά-
ρων διεργασιών, οι οποίες συνέβαλαν στη βελ-
τίωση της παραγωγικότητας.  

• Συμβολή στην αύξηση του αριθμού των ερευνη-
τών που υποβάλλουν ερευνητικές προτάσεις από 
199, το 2019, σε 215 ερευνητές το 2020. 

• Ελαχιστοποίηση των μη επιλέξιμων δαπανών από 
εξωτερικά χρηματοδοτούμενα έργα στο 0.55% 
των δηλωμένων δαπανών. 

• Οικονομική διαχείριση πέραν των 350 εξωτερικά 
χρηματοδοτούμενων έργων (με μέσο όρο 65 
έργα ανά στέλεχος), που αποτελεί ρεκόρ για το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, από την ίδρυσή του. 

• Αύξηση του συνολικού αριθμού και του προϋπο-
λογισμού των ερευνητικών έργων που βρίσκονταν 
σε εξέλιξη από σε 321 σε 351 και από €86.000.000 
σε €92.300.000 αντίστοιχα. 

• Αύξηση των ηλεκτρονικών βιβλίων που διαθέτει 
η Βιβλιοθήκη, ο αριθμός των οποίων ξεπέρασε τις 
600.000. 

• Αύξηση των εγγεγραμμένων χρηστών της Βιβλιο-
θήκης από 10.389 σε 12.649. 

• Το Πανεπιστήμιο κατέκτησε, για πέμπτη συνεχή 
χρονιά, το 1ο Βραβείο στην κατηγορία «Εθελον-
τισμός και Νεολαία», με τη συμβολή των φοιτητι-
κών ομίλων, της Συντονιστικής Επιτροπής των 
Ομίλων, του Κέντρου Ψυχικής Υγείας και του Προ-
γράμματος Εθελοντών Φοιτητών. 
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Έργα 
Οι διοικητικές υπηρεσίες έχουν υλοποιήσει σημαν-
τικό αριθμό επιχειρησιακών έργων.  

Ακολουθούν μερικά παραδείγματα των έργων που 
έχουν ολοκληρωθεί το 2020: 

• Εφαρμογή και υλοποίηση του Συστήματος Ανα-
τροφοδότησης/Ανάπτυξης Προσωπικού 360°. 

• Ολοκληρώθηκε η δημιουργία εφαρμογής για ει-
κονική τρισδιάστατη περιήγηση στους χώρους 
της Βιβλιοθήκης. Η εφαρμογή δίνει τη δυνατό-
τητα σε ενδιαφερόμενους να περιηγηθούν εικο-
νικά στους χώρους και στις συλλογές της 
Βιβλιοθήκης, δυνατότητα η οποία είναι ιδιαίτερα 
χρήσιμη σε περιόδους που η Βιβλιοθήκη δεν είναι 
προσβάσιμη από τους χρήστες της με φυσική πα-
ρουσία.  

• Εγκατάσταση εναλλακτικής σύνδεσης του Πανε-
πιστημίου στο διαδίκτυο για σκοπούς επιχειρη-
σιακής συνέχειας αλλά και ποιοτικότερης 
σύνδεσης. 

• Μίσθωση ολοκληρωμένης λύσης φορητών υπο-
λογιστών και περιφερειακού εξοπλισμού (laptop-
for-all). 

• Ολοκλήρωση του έργου αναβάθμισης του δικτύου 
πληροφορικής του Πανεπιστημίου, με την εγκατά-
σταση νέου εξοπλισμού και υπηρεσιών δικτύου.  

• Έναρξη χρήσης του νέου Κέντρου Δεδομένων και 
Τηλεπικοινωνιακού Κέντρου στο κτήριο Κέντρο 
Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου».  

• Επέκταση του συστήματος πληροφορικής ΕΡΜΗΣ, 
με στόχο την αυτοματοποίηση της διαδικασίας 
λήψης και παρακολούθησης της υλοποίησης απο-
φάσεων. 

• Αυτοματοποίηση διαδικασιών συστήματος εκτύ-
πωσης πτυχίων/πιστοποιητικών για απόφοιτους, 
και διαδικασίας παραχώρησης κουπονιών σίτισης. 

• Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για εισδοχή 
μέσω διεθνών εξετάσεων και για εισδοχή μέσω 
ειδικών κριτηρίων. 

• Έρευνα εξυπηρέτησης φοιτητικής κοινότητας 
από τις παρεχόμενες υποστηρικτικές υπηρεσίες 
για σκοπούς αυτοβελτίωσης. 

Αξίζει να σημειωθεί πως η ανάπτυξη του στρατηγι-
κού σχεδίου του Πανεπιστημίου για την περίοδο 
2016-2025, και επακόλουθα των επιχειρησιακών 
σχεδίων των διοικητικών υπηρεσιών, έχει συμβάλει 
σε μεγάλο βαθμό στην επίτευξη κοινής συμφωνημέ-
νης στόχευσης όσον αφορά τις στρατηγικές επιδιώ-
ξεις του Οργανισμού, καθώς και στον καταρτισμό 
δομημένης οργάνωσης υλοποίησης στρατηγικών 
ενεργειών. 

Στρατηγικό Σχέδιο και Σχέδιο Δράσης 
Πανεπιστημίου Κύπρου 2021-2025 
Οι διοικητικές υπηρεσίες συνέβαλαν στη συλλογική 
προσπάθεια ανάπτυξης του Στρατηγικού Σχεδίου 
και Σχεδίου Δράσης Πανεπιστημίου Κύπρου 2021-
2025, το οποίο βασίστηκε στην αναθεώρηση του 
Στρατηγικού Σχεδίου 2016-2025. Το νέο Στρατηγικό 
Σχέδιο 2021-2025, με τίτλο «Αλλαγή και προσαρ-
μογή στις προκλήσεις», θα είναι ο οδικός χάρτης και 
η πυξίδα του Πανεπιστήμιου Κύπρου για το μέλλον.  

Ένα στρατηγικό σχέδιο συνεχώς αναθεωρείται και 
επικαιροποιείται με βάση τις ανάγκες των καιρών, 
με επιδίωξη να εντοπίζει τις ανάγκες και τις προκλή-
σεις του μέλλοντος, ώστε το πρώτο ανώτατο ακα-
δημαϊκό ίδρυμα της χώρας να είναι πρωταγωνιστής 
των εξελίξεων και να συμμετέχει ανταγωνιστικά 
στον ευρωπαϊκό και διεθνή χώρο διδασκαλίας, 
έρευνας και συνεισφοράς στους στόχους βιώσιμης 
ανάπτυξης.  

Ενδεικτικά, πιο κάτω αναφέρονται οι κατευθύν-
σεις/προτεραιότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου 
για την πενταετία 2021-2025, όπως αυτές καταγρά-
φονται στο Στρατηγικό Σχέδιο 2021-2025: 

• Διεθνοποίηση  

• Πηγές εσόδων  

• Προσέλκυση άριστου ακαδημαϊκού προσωπικού  

• Προσέλκυση άριστων φοιτητών  

• Ανάπτυξη υβριδικής ή/και εξ αποστάσεως εκπαί-
δευση  

• Επιτάχυνση της ανάπτυξης υποδομών 
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Οικονομικός Απολογισμός



Οικονομική Κατάσταση για το Έτος 2020 
Οι συνολικές δαπάνες του Πανεπιστημίου για το έτος 2020 ανήλθαν στα €125.569.443, σε σύγ-
κριση με €120.023.431 το 2019. Η αύξηση, ύψους 4,62%, σε σύγκριση με τις δαπάνες του προ-
ηγούμενου έτους, οφείλεται κυρίως στις αυξημένες τρέχουσες δαπάνες, στις κεφαλαιουχικές 
δαπάνες και στις δαπάνες από χρηματοδοτήσεις για εξωτερικά ερευνητικά προγράμματα και 
άλλα έσοδα (βλ. τους πίνακες Α΄, Β΄ και τις γραφικές παραστάσεις στο τέλος της ενότητας).  

Τρέχουσες Δαπάνες  
Οι δαπάνες που αφορούν στις αμοιβές και άλλα ωφελήματα του ακαδημαϊκού, διοικητικού και 
άλλου προσωπικού, για το έτος 2020, ανήλθαν στα €61.934.998 και αντιστοιχούν στο 49,32% 
των συνολικών δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2019 ήταν €59.804.367 
και αντιστοιχούσαν στο 49,83% των συνολικών δαπανών για το έτος 2019. Οι δαπάνες που αφο-
ρούν αμοιβές και άλλα ωφελήματα του ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού, αντιπροσωπεύουν 
το 33,20% των συνολικών δαπανών του έτους 2020, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 2019 
ήταν 33,31%. Οι δαπάνες που αφορούν στις αμοιβές και σε άλλα ωφελήματα του διοικητικού 
και άλλου προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 16,13% των συνολικών δαπανών του έτους 2020, 
ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για το έτος 2019 ήταν 16,51%. 

Λειτουργικές Δαπάνες  
Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του Πανεπιστημίου, για το 2020, ανήλθε στα €6.970.115 
και αντιστοιχεί στο 5,55% των συνολικών δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπάνες, για το 
2019, ανήλθαν στα €7.833.989 και αντιστοιχούν στο 6,53% των συνολικών δαπανών του έτους. 
Η μείωση των λειτουργικών δαπανών κατά €863.874 για το 2020, σε σχέση με τις αντίστοιχες 
δαπάνες του 2019, είναι αποτέλεσμα της μη πλήρους λειτουργίας/χρήσης των εγκαταστάσεων 
του Πανεπιστημίου κατά την περίοδο της πανδημίας του COVID-19. Πιο συγκεκριμένα, για το 
2020 παρατηρείται μείωση στις δαπάνες ηλεκτροδότησης και θέρμανσης, καθώς και στις δα-
πάνες καθαριότητας, ασφάλειας, και αγοράς υπηρεσιών. 

Διαχειριστικά Έξοδα  
Οι δαπάνες για τα διαχειριστικά έξοδα του Πανεπιστημίου, για το 2020, ανήλθαν στα €11.069.937 
και αντιστοιχούν στο 8,82% των συνολικών δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπάνες για το 
έτος 2019 ανήλθαν στα €14.237.370, οι οποίες αντιστοιχούσαν στο 11,86% των συνολικών δα-
πανών του έτους. Η μείωση των διαχειριστικών δαπανών για το 2020, σε σχέση με τις αντίστοιχες 
δαπάνες του 2019, είναι αποτέλεσμα κυρίως των αναβολών/ακυρώσεων προγραμματισμένων 

Βασική προτεραιότητα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι η χρηστή και ορθολογιστική 
χρήση των οικονομικών πόρων του, οι οποίοι προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από 
κρατική χορηγία.
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ταξιδιών/συναντήσεων/συνεντεύξεων/εκδηλώ-
σεων/συνεδριών κατά την περίοδο της πανδημίας. 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  
Οι δαπάνες για τη μόνιμη στέγαση του Πανεπιστη-
μίου, τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και την 
αγορά μηχανογραφικού, εργαστηριακού, γραφει-
ακού και άλλου εξοπλισμού, ανήλθαν συνολικά στα 
€17.577.270 και αντιστοιχούν στο 14,00% των συ-
νολικών δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπά-
νες για το έτος 2019 ανήλθαν στα €14.422.251, οι 
οποίες αντιστοιχούσαν στο 12,02% των συνολικών 
δαπανών του έτους. Οι δαπάνες στέγασης, οι 
οποίες καλύπτονται κυρίως από κρατική χορηγία, 
η οποία προέρχεται από τις συμφωνίες δανείων της 
Κυπριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τρά-
πεζα Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του 
Συμβουλίου της Ευρώπης, για χρηματοδότηση 
έργων υποδομής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανήλ-
θαν στα €12.531.414 για το έτος 2020, σημειώνον-
τας σημαντική αύξηση συγκριτικά με το έτος 2019 
(€7.670.722). Μείωση, το 2020, σημείωσαν οι δαπά-
νες εμπλουτισμού της Βιβλιοθήκης, οι οποίες ανήλ-
θαν σε €1.527.812, σε σχέση με το 2019 οι οποίες 
ανήλθαν σε €1.873.181. Μείωση, επίσης, σημεί-
ωσαν οι δαπάνες αγοράς μηχανογραφικού και ερ-
γαστηριακού (μη πληροφορικού) εξοπλισμού, οι 
οποίες ανήλθαν στα €3.518.044, κατά το 2020, σε 
σχέση με €4.878.349 το 2019. 

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και 
Αποθεματικό  
Οι δαπάνες από την εξωτερική χρηματοδότηση των 
ερευνητικών προγραμμάτων, δωρεών, εισφορών, 
χορηγημάτων και άλλων εσόδων του Πανεπιστη-
μίου, ανήλθαν στα €28.017.122 και αντιπροσω-
πεύουν το 22,31% των συνολικών δαπανών του 
έτους 2020. Οι αντίστοιχες δαπάνες, για το έτος 2019, 
ανήλθαν στα €23.725.453 και αντιπροσωπεύουν το 
19,77% των συνολικών δαπανών του έτους 2019.   

Χρηματοδότηση Δαπανών  
Οι δαπάνες του Πανεπιστημίου, για το 2020, χρημα-
τοδοτήθηκαν σε ποσοστό περίπου 70,66% από την 
κρατική χορηγία και τα προπτυχιακά δίδακτρα, τα 
οποία καταβάλλονται από το Κράτος (η κρατική χο-
ρηγία προέρχεται από τις συμφωνίες δανείων της Κυ-
πριακής Δημοκρατίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα 
Επενδύσεων και την Τράπεζα Αναπτύξεως του Συμ-
βουλίου της Ευρώπης), και σε ποσοστό 29,34% από 
άλλη χρηματοδότηση εκτός κρατικής χορηγίας, η 
οποία αφορά κυρίως τη χρηματοδότηση για ερευ-
νητικά προγράμματα, δωρεές, εισφορές, χορηγή-
ματα, μεταπτυχιακά δίδακτρα και άλλα έσοδα του 
Πανεπιστημίου, τη θεσμική χρηματοδότηση για την 
αναβάθμιση του «Κοίος», καθώς και το Κέντρο Αρι-
στείας για Έρευνα και Καινοτομία “CY-BIOBANK - 
Biobanking and the Cyprus Human Genome Project”. 
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Πίνακας Α’ - Αναλυτική Κατάσταση Δαπανών για το Έτος 2020 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2020 ΔΑΠΑΝΕΣ (€) ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

 1.Τρέχουσες Δαπάνες    

Αποδοχές Ακαδημαϊκού και Άλλου Προσωπικού 41.683.685 33,20 
Αποδοχές Διοικητικού και Άλλου Προσωπικού 20.251.313 16,13 
Ολικό 61.934.998   49,32 

 2. Λειτουργικές Δαπάνες  

Οδοιπορικά 75.444 0,06 
Έξοδα Λειτουργίας 6.894.671 5,49 
Ολικό 6.950.115 5,55 

 3. Διαχειριστικά Έξοδα  

Μεταφορικά και Επιδόματα 149.526 0,12 
Ερευνητικά Προγράμματα, Συνέδρια, Συνδρομές και Συνεισφορές 4.172.905 3,32 
Συντήρηση Εξοπλισμού και Κτηρίων 3.773.537 3,01 
Γενικά Διαχειριστικά Έξοδα 2.973.969 2,37 
Ολικό 11.069.937 8,82 

 4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες  

Βιβλιοθήκη 1.527.812 1,22 
Αγορά Εξοπλισμού 3.518.044 2,80 
Στέγαση 12.531.414 9,98 
Ολικό 17.577.270 14,00 

 5. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και Αποθεματικό, Δαπάνες   
 από Εισφορές/Δωρεές/Κληροδοτήματα/Έσοδα κ.ά. 

Δαπάνες από Εισφορές/Δωρεές/Κληροδοτήματα/Έσοδα κ.ά. 0 0,00 
Δαπάνες από Χρηματοδοτήσεις για Εξωτερικά Ερευνητικά  
Προγράμματα και Άλλα Έσοδα 26.631.765 21,21 
Δαπάνες από Έσοδα για Έργα και Σχέδια Συγχρηματοδοτούμενα  
από Κοινοτικούς Πόρους 1.385.357 1,10 

Ολικό 28.017.122 22,31 

 Σύνολο Δαπανών Έτους 125.569.443 100,00
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Πίνακας Β’ - Συνοπτική Κατάσταση Δαπανών για τα Έτη 2016-2020

ΚΕΦΑΛΑΙΟ/ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΩΝ 2016 2017 2018 2019 2020 
 € € € € € 

1. Τρέχουσες Δαπάνες 50.254.772 52.737.546 55.489.570 59.804.367 61.934.998 
2. Λειτουργικές Δαπάνες 5.811.951 6.544.324 7.278.727 7.833.989 6.970.115 
3. Διαχειριστικά Έξοδα 9.062.679 9.523.302 10.516.426 14.237.370 11.069.937 
4. Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 25.137.765 23.798.548 18.690.101 14.422.251 17.577.270 
5. Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες  

και Αποθεματικό/Δαπάνες  
από Εισφορές/Δωρεές/  
Κληροδοτήματα/Έσοδα κ.ά. 11.131.762 11.965.525 16.002.524 23.725.453 28.017.122 

 Σύνολο Δαπανών Έτους 101.398.929 104.569.245 107.977.348 120.023.431 125.569.443     
 
Ποσοστό (%) Αλλαγής σε σύγκριση  
με το Προηγούμενο Έτος 4,85% 3,13% 6,49% 11,16 4,62 

Αναλυτικές Δαπάνες κατά Κεφάλαιο για τα Έτη 2015-2020 

H Γραφική Παράσταση παρουσιάζει το ποσοστό αύξησης/μείωσης των συνολικών δαπανών του Πανεπιστημίου Κύπρου 
συγκριτικά με το έτος 2014.
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H Γραφική Παράσταση παρουσιάζει το ποσοστό αύξησης/μείωσης των συνολικών δαπανών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου συγκριτικά με το έτος 2014.

Σημ.: Τα οικονομικά δεδομένα που παρατίθενται πιο πάνω είναι στη βάση των οικονομικών  
λογαριασμών του Πανεπιστημίου Κύπρου και αντικατοπτρίζουν τα στοιχεία της δεδομένης  
περιόδου που έγινε η σχετική εργασία.

Ποσοστό Αύξησης/Μείωσης Δαπανών για τα Έτη 2014-2020  
με βάση το Έτος 2014 

Ποσοστό Αύξησης/Μείωσης Δαπανών για τα Έτη 2014-2020  
με βάση το προηγούμενο Έτος





Γενική Ευθύνη  
Πρυτανικό Συμβούλιο 

Τομέας Διεθνών Σχέσεων 
Γραφείο Εκδόσεων 
Υπηρεσία Διεθνών Σχέσεων 



Φωτογραφίες 
Αρχείο Πανεπιστημίου Κύπρου 
Αρχείο Πολυμέσων Πανεπιστημίου Κύπρου

Γενική Επιμέλεια 
Έλενα Αυγουστίδου-Κυριάκου 
Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Υπηρεσίας Διεθνών Σχέσεων 

Υπεύθυνος ΄Υλης-Επιμέλεια 
Δρ Γιάννης Ιωάννου 
Υπεύθυνος Γραφείου Εκδόσεων

Σχεδιασμός  
Μαρία Γαβριήλ 
Γραφίστρια, Γραφείο Εκδόσεων 




