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Μήνυμα απο την Πρύτανη  
Είναι με ιδιαίτερη χαρά που χαιρετίζω την 
πρώτη επίσημη έκδοση πεπραγμένων του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. 
Η πρώτη αυτή έκθεση εστιάζεται στο 
ημερολογιακό έτος 2012, το οποίο αποτελεί 
σταθμό στη μέχρι τώρα ιστορία του 
Πανεπιστημίου, αφού στις 29 Φεβρουαρίου 
2012 ολοκληρώθηκε η διαδικασία 
αυτονόμησης του Πανεπιστημίου, και ως 
εκ τούτου το 2012 σηματοδοτεί το πρώτο 
έτος στην αυτόνομη πλέον πορεία του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου. 

Όπως θα ήταν αναμενόμενο, στην πρώτη 
αυτή έκδοση πεπραγμένων, παρουσιάζονται 
στοιχεία ως προς την ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου, από το 2007, έτος εισδοχής 
των πρώτων φοιτητών, μέχρι σήμερα, σε 
σχέση με το προσωπικό, τους φοιτητές, τα 
προγράμματα σπουδών, τις εξωτερικές 
χρηματοδοτήσεις για την έρευνα, τις 
κτηριακές εγκαταστάσεις και λοιπές 
υποδομές, και τους προϋπολογισμούς του 
Πανεπιστημίου. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν 
ότι η μέχρι τώρα πορεία ανάπτυξης του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου παραμένει 
σταθερά σε πολύ ικανοποιητικά επίπεδα, 
επιτρέποντας στο Πανεπιστήμιο να έχει ήδη 
καθιερωθεί ως ένα αξιόλογο ακαδημαϊκό 
ίδρυμα στην Κύπρο, την Ευρώπη και διεθνώς, 
με ιδιαίτερα ισχυρές προοπτικές για το 
μέλλον. Είναι για αυτό το λόγο που ως ηγεσία 
του Πανεπιστημίου, ανησυχούμε για την 
παρούσα οικονομική κρίση και ευχόμαστε, 
ότι παρά τις αντίξοες συνθήκες, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο θα μπορέσει να 
συνεχίσει την αναπτυξιακή του πορεία με τον 
ίδιο δυναμισμό και ορμή.

Πέραν της ολοκλήρωσης της διαδικασίας 
αυτονόμησης του Πανεπιστημίου, και ό,τι 
αυτό συνεπάγεται σε σχέση με τη νέα δομή 
διακυβέρνησης και διοίκησης του 
Πανεπιστημίου (εκλογή της πρώτης 
Συγκλήτου και σύσταση του πρώτου 
Συμβουλίου, που ακολούθησαν τη 
συγκρότηση των πρώτων Συμβουλίων 
Τμημάτων και Σχολών), άλλα σημαντικά 
γεγονότα που έλαβαν χώρα κατά το 2012 
είναι τα ακόλουθα:

•  Η εξασφάλιση νέων σημαντικών 
εξωτερικών χρηματοδοτήσεων για την 
έρευνα, τόσο από κρατικές, όσο και από 
ευρωπαϊκές πηγές.

•  Η αύξηση του φοιτητικού πληθυσμού του 
Πανεπιστημίου, έτσι ώστε κατά τη φετινή 
ακαδημαϊκή χρονιά (2012/13) ο συνολικός 
αριθμός των φοιτητών να έχει προσεγγίσει 
τις δυόμιση χιλιάδες.

•  Η απονομή των πρώτων έξι διδακτορικών 
τίτλων του Πανεπιστημίου από τρία 
διαφορετικά Τμήματα (Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής, Νοσηλευτικής,  
και Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος).

•  Η έναρξη δέκα νέων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ,  
ανάμεσα στα οποία και το πρώτο 
διαπανεπιστημιακό πρόγραμμα του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου  
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.

•  Η ψήφιση από τη Βουλή των Αντιπροσώπων 
της ίδρυσης της Σχολής Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών, της αναδόμησης 
της παλαιότερης Σχολής Εφαρμοσμένων 
Τεχνών και Επικοινωνίας, σε Σχολή 
Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης,  
και της ίδρυσης δύο νέων Τμημάτων, του 
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Μήνυμα απο τον Πρόεδρο του Συμβουλίου 
Με ιδιαίτερη ικανοποίηση παρουσιάζουμε 
μέσα από αυτή την έκθεση τα πεπραγμένα του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 
2012. Ανασκοπώντας τα όσα μέχρι σήμερα το 
Πανεπιστήμιο έχει πετύχει, διαπιστώνει κανείς 
πως η στενή και δημιουργική συνεργασία 
του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 
με τη Σύγκλητο και με το σύνολο της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, υπήρξε ο 
ακρογωνιαίος λίθος αυτών των επιτευγμάτων.      

Η μικρή χρονική περίοδος που διένυσε το 
Πανεπιστήμιο μας μετά την αυτονόμηση του, 
χαρακτηρίζεται ήδη από συγκροτημένη και 
συστηματική δουλειά όλων των συντελεστών 
του. Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου, στο 
πλαίσιο των δικών του αρμοδιοτήτων, κατέ-
βαλε τη μέγιστη δυνατή προσπάθεια έτσι ώστε 
να εξασφαλίζονται σε διαρκή βάση οι κατά το 
δυνατό καλύτερες συνθήκες διεξαγωγής της 
εκπαιδευτικής και ερευνητικής διαδικασίας. 

Παράλληλα, δώσαμε ιδιαίτερη έμφαση στη 
συνεχή ανάπτυξη και επέκταση των κτηριακών 
μας υποδομών, τόσο από πλευράς διδακτικών 
και γραφειακών χώρων, όσο και από πλευράς 
εργαστηρίων. Αυτή την περίοδο βρίσκονται σε 
πλήρη εξέλιξη οι εργασίες για την αποπε-
ράτωση μιας σειράς σημαντικών έργων που  
η ολοκλήρωση τους θα ενισχύσει ακόμα 
περισσότερο τις κτηριακές μας υποδομές.    

Η στρατηγική επιλογή για ανάπτυξη του 
Πανεπιστημίου στο ιστορικό κέντρο της 
Λεμεσού έχει ήδη δικαιωθεί και τα οικονο-
μικά, κοινωνικά και πολιτισμικά οφέλη είναι 
εμφανή. Ο εξωστρεφής χαρακτήρας του 
Πανεπιστημίου είναι κυρίαρχο χαρακτηριστικό 
και το άνοιγμα προς την κοινωνία αποτελεί 
σταθερή και αδιαπραγμάτευτη κατεύθυνση, με 
αποτέλεσμα τη διατήρηση και περαιτέρω 
ενίσχυση των σχέσεων του Πανεπιστημίου με

το Δήμο, τους πολίτες και τον παραγωγικό 
ιστό της χώρας. 

Ο σχεδιασμός της ανάπτυξης του Πανεπι-
στημίου και κυρίως η υλοποίηση του, απαιτεί 
σημαντικούς οικονομικούς πόρους οι οποίοι 
στην παρούσα δημοσιονομική συγκυρία δεν 
είναι εύκολο να εξασφαλιστούν.  Έχοντας 
λοιπόν πλήρη επίγνωση της κατάστασης, το 
Συμβούλιο του Πανεπιστημίου αποφάσισε να 
απευθυνθεί στους ιδιοκτήτες κτηρίων τα οποία 
ενοικιάζουμε με στόχο την αναπροσαρμογή 
προς τα κάτω των ενοικίων. Ήδη, χαίρομαι  
να επισημάνω, ότι αυτή η προσπάθεια έχει 
επιφέρει πολύ θετικά αποτελέσματα και 
αναμένουμε ότι το αμέσως επόμενο διάστημα 
θα πετύχουμε κι άλλες τροποποιήσεις στα 
συμβόλαια προς όφελος του Πανεπιστημίου.  
Δράττομαι της ευκαιρίας αυτής, για να 
ευχαριστήσω τους ιδιοκτήτες κτηρίων οι 
οποίοι έχουν αποδείξει έμπρακτα ότι 
κατανοούν τις προσπάθειες του Πανεπι-
στημίου για οικονομική περισυλλογή.

Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω το σύνολο 
της πανεπιστημιακής μας κοινότητας - 
ακαδημαϊκό προσωπικό, διοικητικά στελέχη 
και φοιτητές - για το ζήλο, την ευσυνειδησία 
και την αφοσίωση τους στην αποστολή του 
Πανεπιστημίου.  

Τέλος, θέλω να διαβεβαιώσω ότι το Συμβούλιο 
και όλες οι Επιτροπές του εργάζονται 
μεθοδικά για την υλοποίηση των στόχων που 
έχουμε θέσει και που δεν είναι άλλοι από την 
πρόοδο και ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας.

 
 

Δρ. Δημήτρης Κοντίδης 
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Τμήματος Καλών Τεχνών και του Τμήματος 
Δημόσιας Επικοινωνίας, αντίστοιχα στις 
δύο πιο πάνω Σχολές. Η λειτουργία των 
δύο αυτών Τμημάτων, όπως και η λειτουργία 
του Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης 
που είχε ιδρυθεί από τη Βουλή των 
Αντιπροσώπων το 2010, αποτελούν 
προτεραιότητες για το Πανεπιστήμιο, και η 
υλοποίησή τους ήδη προχωρεί με 
συντεταγμένο τρόπο αξιοποιώντας τη 
διεθνή πρακτική.  Σε εξέλιξη βρίσκεται και 
η ετοιμασία αναλυτικών εκθέσεων για την 
ίδρυση νέων Τμημάτων στη Φαρμακευτική, 
στους Φυσικούς και Ενεργειακούς Πόρους, 
και στη Χημική Μηχανική, ενώ εξετάζεται 
και το ενδεχόμενο ίδρυσης νέου Τμήματος 
στη Ναυτική Μηχανική, ύστερα και από το 
μεγάλο ενδιαφέρον που επέδειξε το 
Κυπριακό Ναυτιλιακών Επιμελητήριο.

•  Η προώθηση νέων Κανονισμών για αριθμό 
ζητημάτων, καθώς και διάφορων 
εκσυγχρονισμών στη νομοθεσία του 
Πανεπιστημίου.

•  Η προώθηση του οριζόντιου στρατηγικού 
στόχου της εσωτερικής διασφάλισης 
ποιότητας και της ανάπτυξης συνείδησης 
της ποιότητας με την προώθηση διαφόρων 
δράσεων (δημιουργία Εσωτερικής 
Επιτροπής Ποιότητας, έγκριση διαδικασίας 
εξωτερικής αξιολόγησης Τμημάτων και 
προώθησης της εφαρμογής της, δράσεις 
αναφορικά με τη διάκριση Investors in  
People σε σχέση με την ποιότητα στις 
Διοικητικές Υπηρεσίες). 

•  Η ανανέωση της συλλογικής σύμβασης 
ανάμεσα στη διοίκηση του Πανεπιστημίου 
και τη Συντεχνία του διοικητικού 
προσωπικού. Σε εξέλιξη βρίσκεται η 
συζήτηση για τα νέα οργανογράμματα των 
διοικητικών Υπηρεσιών, όπως και η 
ανεξάρτητη μελέτη για τον φόρτο εργασίας 
του διοικητικού προσωπικού. Στόχος είναι  
η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του 
ανθρώπινου δυναμικού του Πανεπιστημίου 
σε διοικητικό επίπεδο, και η οργάνωσή του 
στη βάση ορθολογικών, αποτελεσματικών 
και αποδοτικών διοικητικών δομών. 

•  Η προώθηση διάφορων καινοτομιών σε 
σχέση με τη στέγαση των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου.

•  Η υπογραφή αριθμού νέων πρωτοκόλλων 
συνεργασίας με στρατηγικούς εταίρους  
του Πανεπιστημίου.

•  Η τροχιοδρόμηση της ανάπτυξης των 
πρώτων εγκαταστάσεων του Πανεπιστημίου 
στο Β’ Πόλο.

•  Η προώθηση του νέου θεσμού του 
Ερευνητικού Ινστιτούτου με στόχο τη 
σύζευξη της έρευνας, της καινοτομίας και 
της επιχειρηματικότητας σε άμεση και 
συνεχή συνεργασία με τον βιομηχανικό και 
επιχειρηματικό κόσμο.

•  Η διαμόρφωση, στο πλαίσιο των ευρύτερων 
στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου 
για την περίοδο 2010-2020, των 
αναπτυξιακών προτεραιοτήτων για την 
επόμενη τριετία και ο καταρτισμός σχεδίων 
δράσης προς επίτευξή τους.

Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά 
όλα τα μέλη της Πανεπιστημιακής 
κοινότητας. Τα μέχρι τώρα επιτεύγματα του 
Πανεπιστημίου είναι αποτέλεσμα συλλογικής 
προσπάθειας και προσήλωσης σε κοινούς 
στόχους. Ευχαριστώ επίσης όλους τους 
συντελεστές της πρώτης επίσημης έκθεσης 
πεπραγμένων του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Τέλος, θα ήθελα να 
επαναλάβω την ευχή ότι παρά τις δύσκολες 
οικονομικές συγκυρίες το Πανεπιστήμιο θα 
μπορέσει να συνεχίσει με δυναμισμό τη δική 
του αναπτυξιακή πορεία και με τον τρόπο 
αυτό να ενισχύσει ακόμη περισσότερο, και σε 
ουσιαστικό επίπεδο, τη δική του συμβολή 
στην κοινωνική και οικονομική ανάκαμψη  
και ανάπτυξη της Κύπρου.

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού 

  
  



01
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΕΝΟΤΗΤΑ



201210/138 11/138

ΕΝΟΤΗΤΑ

Έκθεση Πεπραγμένων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | Εισαγωγή

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ανάπτυξη πρωτοβουλίας, η κριτική σκέψη και 
η ικανότητα δημιουργίας καινοτομικών 
λύσεων.

Διασύνδεση με τη Βιομηχανία 
Το Πανεπιστήμιο στοχεύει να ανοιχτεί προς 
τη Βιομηχανία και να δημιουργήσει τους 
κατάλληλους μηχανισμούς μιας αμφίδρομης 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης, που 
δύνανται να προωθήσουν τη δημιουργία νέων 
ιδεών για την έρευνα και να προάγουν τις 
αυξανόμενες ευκαιρίες για τη συνεργασία με 
τους τελικούς χρήστες. Το θέμα της 
διασύνδεσης του παραγωγικού ιστού με τα 
πανεπιστήμια είναι συνώνυμο και στενά 
συνδεδεμένο με το θέμα της οικονομικής 
ανάπτυξης μιας χώρας. Ως εκ τούτου, 
δικαιολογημένα αναγνωρίζεται ως 
σημαντικός παράγοντας της οικονομικής 
ανάπτυξης μέσα σε ένα άκρως ανταγωνιστικό 
παγκόσμιο περιβάλλον.

Κοινωνική Προσφορά 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως 
ένα δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό και 
πνευματικό ίδρυμα, αναγνωρίζει την 
κοινωνική του αποστολή για την εμπέδωση 
μιας κουλτούρας ανοικτού διαλόγου ο οποίος 
να μπορεί, κατά τρόπο νηφάλιο και 
συγκροτημένο, να υπερβαίνει αγκυλώσεις και 
περιχαρακώσεις και να συμβάλλει στην 
αποτύπωση κοινών προβληματισμών για τα 
σημαντικά ζητήματα που αφορούν τη 
σύγχρονη κυπριακή κοινωνία.

Παράλληλα, το Πανεπιστήμιο επιδιώκει τη 
διεύρυνση των ευκαιριών μάθησης για το 
σύνολο των πολιτών μέσα από την προώθηση 
της δια βίου εκπαίδευσης, μέσω στοχευμένων 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. 

Διοίκηση του Πανεπιστημίου  
Ως Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου διοικείται 
από το Συμβούλιο και τη Σύγκλητο, των 
οποίων οι εξουσίες και αρμοδιότητες 
ορίζονται από το Νόμο.  

Το Συμβούλιο έχει την ευθύνη για τη 
διαχείριση και τον έλεγχο των διοικητικών και 
οικονομικών υποθέσεων και της περιουσίας 
του Πανεπιστημίου, τον καταρτισμό του 
ετήσιου προϋπολογισμού, την κατανομή 
κονδυλίων κτηριακής ανάπτυξης, την 
επικύρωση διορισμών και προαγωγών 
προσωπικού και, γενικά, έχει την ευθύνη για 
την εφαρμογή του Νόμου του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου.

Η Σύγκλητος αποτελεί το ανώτατο 
ακαδημαϊκό όργανο του Πανεπιστημίου και 
στις αρμοδιότητες της είναι, μεταξύ άλλων, η 
έγκριση των ακαδημαϊκών προγραμμάτων, το 
επίπεδο των εισαγωγικών και προαγωγικών 
εξετάσεων, το σύστημα βαθμολογίας, οι  
προαγωγές, η απονομή τίτλων και πτυχίων, ο 
καθορισμός των αναγκών του Πανεπιστημίου 
σε κτηριακές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό, ο 
επιμερισμός του προϋπολογισμού και οι  
σχέσεις του Πανεπιστημίου με άλλα 
πανεπιστήμια και εκπαιδευτικά ιδρύματα. 
Επίσης, η Σύγκλητος εισηγείται στο 
Συμβούλιο την ίδρυση Σχολών και Τμημάτων 
και τον αριθμό των εισακτέων φοιτητών και 
γενικά έχει την ευθύνη του ακαδημαϊκού 
έργου του Πανεπιστημίου.

Οι Σχολές και τα Τμήματα διοικούνται από 
Συμβούλια με επικεφαλής τον Κοσμήτορα σε 
κάθε Σχολή και τον Πρόεδρο σε κάθε Τμήμα.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 
δημόσιο πανεπιστήμιο, με έδρα τη Λεμεσό. 
Ιδρύθηκε με Νόμο του Κράτους το 2004  
και δέχθηκε τους πρώτους προπτυχιακούς 
φοιτητές  το Σεπτέμβρη του 2007. Μέσα  
σε πολύ λίγα χρόνια, το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου καθιερώθηκε στη 
συνείδηση των Κύπριων πολιτών ως ένα 
αξιόλογο πανεπιστήμιο, γεγονός που 
αποτυπώνεται και μέσα από τις προτιμήσεις 
των νέων για σπουδές στα δέκα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου που ήδη λειτουργούν.   

Όραμα 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
φιλοδοξεί να εξελιχθεί σε ένα σύγχρονο  
και πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο με διεθνή 
αναγνώριση, ικανό να προσφέρει εκπαίδευση 
και έρευνα υψηλού επιπέδου σε κλάδους 
αιχμής που σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, 
τεχνική και επιστημονική απόδοση. Με 
προσανατολισμό στην εφαρμοσμένη έρευνα, 
φιλοδοξεί να καταστεί σημαντικός αρωγός 
της Πολιτείας και της Κοινωνίας στην 
αντιμετώπιση προβλημάτων που την 
απασχολούν σε όλους τους τομείς της 
επιστήμης, της τεχνολογίας και της γνώσης 
που υπηρετούνται σε αυτό.

Ως ένα αυτόνομο πανεπιστήμιο, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου υπηρετεί 
τις αξίες της επιστήμης, του πνεύματος και 
του πολιτισμού και επικεντρώνει την 
αποστολή του στην Έρευνα, την Εκπαίδευση, 
τη Διασύνδεση με τη Βιομηχανία και την 
Κοινωνική Προσφορά. 

Έρευνα 
Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να εξελιχθεί και 
να εδραιωθεί ως ένα πρωτοπόρο και διεθνώς 
αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό κέντρο 
έρευνας, αριστείας και μάθησης με ενεργή 

και ουσιαστική συμμετοχή στον ευρωπαϊκό 
χώρο έρευνας, με στόχο την παραγωγή 
επιστημονικών γνώσεων και καινοτόμων 
τεχνολογιών, στηριζόμενο στην υψηλή και 
εγνωσμένη ποιότητα, επιστημονική αξία και 
ερευνητικό κύρος των μελών Ακαδημαϊκού 
προσωπικού και των λοιπών ερευνητών του.  
Η δημιουργία Ερευνητικών Μονάδων/
Κέντρων στους τομείς που δραστηριοποιείται 
κρίσιμη μάζα ερευνητών, τα οποία θα 
μετεξελιχθούν σε Κέντρα Αριστείας, θα 
εστιάσουν τις δραστηριότητες τους στην 
επίλυση προβλημάτων, ειδικά σε σχέση με τις 
οικονομικά σημαντικές εγχώριες βιομηχανίες 
και θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην 
προσπάθεια για μελλοντική ανάπτυξη της 
Κύπρου, προσφέροντας στην τοπική κοινωνία 
σημαντικά οικονομικά, κοινωνικά και 
περιβαλλοντικά οφέλη, αποτελεί 
προτεραιότητα.

Εκπαίδευση 
Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να εξελιχθεί και 
να εδραιωθεί ως κέντρο της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης στο χώρο της Μεσογείου 
προσφέροντας σφαιρική και πολυδιάστατη 
εκπαίδευση που να αντικατοπτρίζει τις 
τεχνολογικές εξελίξεις και την πρόοδο της 
σύγχρονης βιομηχανίας. Η υψηλής ποιότητας 
προσφερόμενη εκπαίδευση θα στηρίζεται σε 
μοντέρνες παιδαγωγικές μεθόδους 
διδασκαλίας και μάθησης, με σύγχρονη ύλη 
και θεματολογία, με στόχο την προσέλκυση 
άριστων Κύπριων και ξένων φοιτητών, τη 
συνεχή αναβάθμιση των προγραμμάτων 
σπουδών, την προσφορά νέων 
προγραμμάτων που θα ικανοποιούν τις 
ανάγκες της αγοράς  και την ενίσχυση του 
ακαδημαϊκού υπόβαθρου των φοιτητών με 
την ανάπτυξη παρεμφερών δραστηριοτήτων 
όπως η ομαδικότητα, η συνεργασία, η 
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Από την ίδρυση μέχρι την αυτονόμησή του, 
το Πανεπιστήμιο διοικήθηκε από Διοικούσα 
Επιτροπή.    

Αυτονόμηση  
Οι διαδικασίες για την αυτονόμηση του 
Πανεπιστημίου ολοκληρώθηκαν στη χρονική 
περίοδο Οκτώβριος 2011 – Φεβρουάριος 
2012. Στο πλαίσιο αυτό, αναδείχθηκαν οι 
πρώτες Πρυτανικές Αρχές, συγκροτήθηκαν 
τα Συμβούλια Τμημάτων και Σχολών, 
εκλέχθηκαν οι Πρόεδροι και Αντιπρόεδροι 
των Τμημάτων, οι Κοσμήτορες και 
Αναπληρωτές Κοσμήτορες  των Σχολών και 
συγκροτήθηκαν η πρώτη Σύγκλητος και το 
πρώτο Συμβούλιο του Πανεπιστημίου. Η 
πρώτη Πρύτανης του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η Καθηγήτρια 
Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού και ο πρώτος 
Πρόεδρος του Συμβουλίου είναι ο Δρ. 
Δημήτρης Κοντίδης. 

Η Σύγκλητος του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου  
Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, Πρύτανης  
Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  
Ανδρέας Αναγιωτός, Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης 
Βασίλης Γκέκας, Κοσμήτορας Σχολής 
Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης                                 
Περιβάλλοντος  
Παναγιώτης Θεοδοσίου, Κοσμήτορας 
Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας από  
τον Νοέμβριο του 2012 
Κρίστης Χρυσοστόμου, Κοσμήτορας  
Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας  
Νικόλας Ιωάννου, Σχολή Γεωτεχνικών 
Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
Κώστας Κώστα, Σχολή Γεωτεχνικών 
Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
Κωνσταντίνος Γεωργιάδης, Σχολή 
Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος 
Παναγιώτης Χατζημιχαήλ, Σχολή 
Γεωτεχνικών Επιστημών και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος  
Ερρίκος Κοντογιώργης, Σχολή Διοίκησης  
και Οικονομίας 
Κωνσταντίνος Ανδριώτης, Σχολή Διοίκησης 
και Οικονομίας 
Αλέξης Σαβεριάδης, Σχολή Διοίκησης και 
Οικονομίας 

Σάββας Σακκάδας, Σχολή Διοίκησης και 
Οικονομίας 
Ελισάβετ Παπαθανάσογλου, Σχολή 
Επιστημών Υγείας 
Νίκος Μίτλεττον, Σχολή Επιστημών Υγείας 
Τάσος Ξυρίχης, Σχολή Επιστημών Υγείας 
Σωτήρης Αυγουστή, Σχολή Επιστημών 
Υγείας 
Λάμπρος Λαμπρινός, Σχολή Επικοινωνίας και 
Μέσων Ενημέρωσης  
Νικόλας Τσαπατσούλης, Σχολή Επικοινωνίας 
και Μέσων Ενημέρωσης 
Παναγιώτης Ζαφείρης, Σχολή Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών  
Αντώνης Δανός, Σχολή Καλών και 
Εφαρμοσμένων Τεχνών 
Διόφαντος Χατζημιτσής, Σχολή Μηχανικής 
και Τεχνολογίας 
Στέλιος Χούλης, Σχολή Μηχανικής και 
Τεχνολογίας 
Ιωάννης Μιχαηλίδης, Σχολή Μηχανικής και 
Τεχνολογίας 
Παύλος Χριστοδουλίδης, Σχολή Μηχανικής 
και Τεχνολογίας 
Τάσος Δημοσθένους, Εκπρόσωπος 
Φοιτητικής Ένωσης  
Ανδρέας Ελευθερίου, Εκπρόσωπος 
Φοιτητικής Ένωσης 
Παναγιώτης Πελοπίδα, Εκπρόσωπος 
Φοιτητικής Ένωσης 
Παντελής Παντελή, Εκπρόσωπος Φοιτητικής 
Ένωσης 
Μαρίνος Χαρίτου,  Εκπρόσωπος Φοιτητικής 
Ένωσης 
Μάριος Ζέρβας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης 
(χωρίς δικαίωμα ψήφου)  

Σημείωση:  Μέχρι τον Αύγουστο 2012 έιχε διετελέσει 

μέλος της Συγκλήτου ο Καθηγητής  

Γιώργος Ζώτος. Μέχρι το Σεπτέμβριο 2012  

είχε διατελέσει μέλος της Συγκλήτου  

(χωρίς δικαίωμα ψήφου) ο Δρ. Ανδρέας 

Μαλλούππας, τότε Διευθυντής Διοίκησης 

και Οικονομικών. Επίσης, μέχρι τον 

Οκτώβριο 2012 είχε διατελέσει μέλος  

της Συγκλήτου ο Ανδρέας Σαββίδης 

(Κοσμήτορας Σχολής Διοίκησης και 

Οικονομίας).

Συγκλητικές Επιτροπές 
Στην 1η συνεδρία της Συγκλήτου 
αποφασίστηκε η σύσταση των πιο κάτω 
Συγκλητικών Επιτροπών:  
Έρευνας  
Προπτυχιακών Σπουδών 
Μεταπτυχιακών Σπουδών 
Στρατηγικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης 
Οικονομικών και Προσωπικού 
Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
Βιβλιοθήκης  
Διεθνών Σχέσεων 
Ευημερίας Φοιτητών 
Ασφάλειας και Υγείας 
Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών 
Υποδομών  
Κανόνων και Κανονισμών 
Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών  
Εκδοτικής Πολιτικής  
Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων 

Το Συμβούλιο του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
Δημήτρης Κοντίδης, Πρόεδρος  
Πανίκος Λεωνίδου, Αντιπρόεδρος  
Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, Πρύτανης  
Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  
Ανδρέας Αναγιωτός, Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης 
Τώνης Αντωνίου, Μέλος  
Θέμος Δημητρίου, Μέλος 
Χρίστος Ευθυβούλου, Μέλος 
Μάριος Κασάπης, Μέλος 
Ινώ Χατζηπαύλου, Μέλος 
Κωνσταντίνος Βαρώτσης, Εκπρόσωπος 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού   
Αναστάσιος Μερκούρης, Εκπρόσωπος 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού   
Στέλιος Στυλιανού, Εκπρόσωπος 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού   
Βασίλης Μεσαρίτης, Εκπρόσωπος 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού (ενταγμένου)    
Μάρω Νεοφύτου, Εκπρόσωπος 

Ακαδημαϊκού Προσωπικού (ενταγμένου)  
από τον Νοέμβριο του 2012    
Χαράλαμπος Παπαγιάννης, Εκπρόσωπος 
Διοικητικού Προσωπικού  
Κατερίνα Παπαραδαμάνθους, Εκπρόσωπος 
Φοιτητικής Ένωσης

Σημείωση:  Μέχρι το Σεπτέμβριο 2012 είχε διατελέσει 

μέλος του Συμβουλίου (χωρίς δικαίωμα 

ψήφου) ο Δρ. Ανδρέας Μαλλούππας, τότε 

Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών. 

Μέχρι το Φεβρουάριο 2012 είχε διατελέσει 

μέλος του Συμβουλίου ο Τάσος Δημοσθένους 

(Εκπρόσωπος Φοιτητικής Ένωσης). Επίσης, 

μέχρι το Σεπτέμβριο 2012 είχε διατελέσει 

μέλος του Συμβουλίου ο Σάββας Σαββίδης, 

(Εκπρόσωπος Ακαδημαϊκού Προσωπικού, 

ενταγμένου).

Επιτροπές Συμβουλίου 
Στην 1η συνεδρία του Συμβουλίου 
αποφασίστηκε η Σύσταση των πιο  
κάτω Επιτροπών:  
Διαχειριστική  
Προσωπικού  
Προσλήψεων και Προαγωγών 
Προσφορών  
Αγορών και Ενοικίων  
Αλλαγών και Απαιτήσεων 
Διασύνδεσης με την Κοινωνία  
Ελέγχου

Κοσμήτορες Αυτονομημένων Σχολών και 
Πρόεδροι Αυτονομημένων Τμημάτων  
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
Κοσμήτορας: Βασίλης Γκέκας  
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων  
Πρόεδρος: Χριστάκης Παπαχριστοφόρου 
Μέχρι το Μάρτιο του 2012 ο  
Νικόλας Ιωάννου  
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος 
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Βαρώτσης
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Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 
Κοσμήτορας: Παναγιώτης Θεοδοσίου  
Μέχρι τον Οκτώβριο του 2012 ο 
Ανδρέας Σαββίδης 
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισμού 
Πρόεδρος: Κωνσταντίνος Ανδριώτης 
Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών  
και Ναυτιλίας 
Πρόεδρος: Παναγιώτης Θεοδοσίου 
μέχρι τον Νοέμβριο του 2012

Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας 
Κοσμήτορας: Κρίστης Χρυσοστόμου 
Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και 
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
και Πληροφορικής  
Πρόεδρος: Τάκης Κασπαρής 
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών  
Πρόεδρος: Στέλιος Χούλης  
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής  
Πρόεδρος: Διόφαντος Χατζημιτσής 

Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων 
Ενημέρωσης  
Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου  
Πρόεδρος: Γιώργος Ζώτος 

Σχολή Επιστημών Υγείας 
Τμήμα Νοσηλευτικής 
Πρόεδρος: Ελισάβετ Παπαθανάσογλου 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ 

Εισαγωγή 
Το 2012 αποτέλεσε μια χρονιά έντονης 
δραστηριοποίησης του Πανεπιστημίου προς 
την κατεύθυνση της ίδρυσης και λειτουργίας 
νέων Τμημάτων. Το Πανεπιστήμιο, σε στενή 
συνεργασία με την Κυβέρνηση και τη Βουλή, 
αλλά και σε διαβούλευση με οργανωμένους 
φορείς της κοινωνίας, της οικονομίας και του 
πολιτισμού, προώθησε τις διαδικασίες για την 
επέκταση των επιστημονικών αντικειμένων 
που θεραπεύει, μέσα από την αύξηση των 
Σχολών και των Τμημάτων του.  Στη μεγάλη 
αυτή προσπάθεια, συνεισφέρουν 
παντοιοτρόπως το Συμβούλιο και η 
Σύγκλητος του Πανεπιστημίου, μέλη του 
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και 
εξωτερικοί ακαδημαϊκοί συνεργάτες τόσο 
από την Κύπρο όσο και από το εξωτερικό. 

Νέο Τμήμα Καλών Τεχνών 
Με την έγκριση της πρότασης του 
Πανεπιστημίου για την ίδρυση της Σχολής 
Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, τον Ιούνιο 
του 2012, τροχιοδρομήθηκαν όλες οι 
απαιτούμενες ενέργειες για τη λειτουργία της 
νέας Σχολής και την παράλληλη μετεξέλιξη 
της Σχολής Εφαρμοσμένων Τεχνών και 
Επικοινωνίας σε Σχολή Επικοινωνίας και 
Μέσων Ενημέρωσης. Σε πρώτη φάση, στη 
Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών θα 
λειτουργήσουν 2 Τμήματα: το υφιστάμενο 
Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών και 
το νέο Τμήμα Καλών Τεχνών. Στη Σχολή 
Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης θα 
ενταχθεί το υφιστάμενο Τμήμα Επικοινωνίας 
και Σπουδών Διαδικτύου και το νέο Τμήμα 
Δημόσιας Επικοινωνίας. 

Η Σύγκλητος, κατά την 9η Συνεδρία της, 
αποφάσισε ομόφωνα όπως καθορίσει τη 
σύνθεση της Συμβουλευτικής Επιτροπής που 

θα συντονίσει τη δημιουργία του νέου 
Τμήματος Καλών Τεχνών, ως ακολούθως:

Καθηγήτρια Νίκη Λουιζίδη, Πρόεδρος, 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Ελλάδα 
Καθηγήτρια Francoise Parfait, Πανεπιστήμιο 
Σορβόνης, Γαλλία 
Καθηγητής Kristiaan van’t Hof, Royal  
Academy of Fine Arts, Βέλγιο 
Καθηγήτρια Λεώνη Βιδάλη, Ανώτατη Σχολή 
Καλών Τεχνών, Ελλάδα 
Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Χαρβαλιάς, 
Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών, Ελλάδα 
Αναπληρωτής Καθηγητής Παναγιώτης 
Ζαφείρης, Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Το Τμήμα Καλών Τεχνών θα προσφέρει 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στις 
“Καλές Τέχνες” (με τρεις διαφορετικές 
κατευθύνσεις) και ξεχωριστό δευτερεύον 
πρόγραμμα σπουδών στη “Διδακτική της 
Τέχνης”. Υπολογίζεται ότι το Τμήμα θα έχει 
45 εισακτέους φοιτητές (15 σε κάθε μία από 
τις τρεις κατευθύνσεις - Ζωγραφική, Γλυπτική 
και κατασκευές, Χαρακτική με χρήση νέων 
τεχνολογιών). Αναμένεται επίσης ότι αρκετοί 
από τους φοιτητές αυτούς θα 
παρακολουθούν το δευτερεύον πρόγραμμα 
στη “Διδακτική της Τέχνης”. 

Το νέο Τμήμα θα είναι προσανατολισμένο 
στην έρευνα και τη δημιουργία όπως 
συμβαίνει και με τα υπόλοιπα Τμήματα του 
Πανεπιστημίου. Ερευνητικά, το Τμήμα θα 
καλύψει ένα σημαντικό κενό το οποίο σήμερα 
υπάρχει στην Κύπρο και δεν καλύπτεται από 
καμιά άλλη πανεπιστημιακή οντότητα. Η 
πλούσια παράδοση και το καλλιτεχνικό 
δυναμικό του τόπου θα βρει το πλαίσιο της 
επιστημονικής του ανάπτυξης.

Νέο Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης 
Μέχρι το τέλος του 2012 αναμένεται να 
ολοκληρώθούν οι διαδικασίες εκλογής των 
πρώτων δυο μελών ΔΕΠ για το Τμήμα 
Επιστημών Αποκατάστασης. Έγινε, επίσης, ο 
διορισμός ενός μέλους Ειδικού Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού. Το Τμήμα θα υποδεχθεί τους 
πρώτους προπτυχιακούς του φοιτητές το 
Σεπτέμβριο του 2013 στο πρόγραμμα με 
κατεύθυνση στη Λογοθεραπεία και 
ακολούθως θα αναπτύξει τις κατευθύνσεις 
στην Εργοθεραπεία, στη Φυσικοθεραπεία  
και την Κλινική Κοινωνική Εργασία.   

Νέο Τμήμα Δημόσιας Επικοινωνίας 
Το νέο Τμήμα έχει εγκεκριμένο πρόγραμμα 
σπουδών και προχωρεί με τη διαδικασία 
εξασφάλισης κτηριακών υποδομών για τις 
εξειδικευμένες ανάγκες του Τμήματος. Ως 
συντονιστής της όλης προσπάθειας έχει 
ορισθεί ο Καθηγητής Γιώργος Ζώτος, 
προσωρινός Κοσμήτορας της Σχολής 
Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης.

Νέο Τμήμα Φαρμακευτικής 
Η Σύγκλητος, κατά την 6η συνεδρία της, 
αποφάσισε ομόφωνα όπως εγκρίνει την 
εισήγηση της Επιτροπής Στρατηγικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης για τον 
ορισμό Συμβουλευτικής Επιτροπής για την 
ετοιμασία πρότασης για την ίδρυση Τμήματος 
Φαρμακευτικής, ως εξής:  

Καθηγητής Γεώργιος Ιμανίδης, University of 
Basel, Ελβετία 
Καθηγητής Πάνος Μαχαίρας, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών, Ελλάδα 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Μαρία Λάμπρου, 
Western University of Health Sciences, ΗΠΑ

Ως συντονιστή της Επιτροπής, η Σύγκλητος 
όρισε τον Αναπληρωτή Καθηγητή  

Αναστάσιο Μερκούρη, προσωρινό 
Κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας.  

Η Συμβουλευτική Επιτροπή για τη δημιουργία 
Τμήματος Φαρμακευτικής πραγματοποίησε 
τις πρώτες της συναντήσεις στις 3 και 4 
Σεπτεμβρίου 2012. Η Επιτροπή είχε την 
ευκαιρία να αναπτύξει ένα γόνιμο διάλογο με 
τους θεσμικούς φορείς του τομέα της 
Φαρμακευτικής στην Κύπρο, οι οποίοι 
ανταποκρίθηκαν θετικά στην πρόσκληση που 
τους απέστειλε το Πανεπιστήμιο, ώστε τα 
μέλη της Επιτροπής να ενημερωθούν άμεσα 
σχετικά με τις ανάγκες του κλάδου. 

Αναμένεται ότι το Πανεπιστήμιο θα υποβάλει 
την ολοκληρωμένη του πρόταση προς το 
Κράτος αρχές του 2013.

Νέο Τμήμα Φυσικών και Ενεργειακών 
Πόρων 
Η Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης στην 1η συνεδρία της 
αποφάσισε ομόφωνα όπως συστήσει ad hoc 
επιτροπή αποτελούμενη από τους: 
Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου,  
Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Καθηγητή Βασίλη Γκέκα, Κοσμήτορα  
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος  
Καθηγητή Κωνσταντίνο Βαρώτση, Πρόεδρο 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος  
Αναπληρωτή Καθηγητή Χριστάκη 
Παπαχριστοφόρου, Πρόεδρο Τμήματος 
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων,  
για την ετοιμασία απαντητικής επιστολής 
προς το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, 
σχετικά με συμπληρωματικά στοιχεία που 
ζητήθηκαν (2012) μετά την επίσημη υποβολή 
(2010) της πρότασης του Πανεπιστημίου για 
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ίδρυση Τμήματος Φυσικών Πόρων με 
κατευθύνσεις στη Δασολογία και 
Υδροβιολογία. Ύστερα απο ενδελεχή εξέταση 
όλων των δεδομένων, λήφθηκε η απόφαση 
για διεύρυνση της αρχικής πρότασης και 
μετονομασίας του Τμήματος σε Τμήμα 
Φυσικών και Ενεργειακών Πόρων.

Νέο Τμήμα Χημικής Μηχανικής 
Η Επιτροπή Στρατηγικού Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης στην 2η συνεδρία της όρισε 
Ειδική Επιτροπή για την ετοιμασία πρότασης 
για την ίδρυση Τμήματος Χημικής Μηχανικής, 
ως εξής:

Αναπληρωτής Καθηγητής Κρίστης 
Χρυσοστόμου, Πρόεδρος 
Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου 
Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός 
Καθηγητής Βασίλης Γκέκας 
Καθηγητής Τάκης Κασπαρής 
Καθηγητής Ανδρέας Σαββίδης 
Αναπληρωτής Καθηγητής Στέλιος Χούλης

Δημιουργία του θεσμού του Ερευνητικού 
Ινστιτούτου 
Η Επιτροπή Στρατηγικού Προγαμματισμού 
και Ανάπτυξης κατά την 4η συνεδρία της 
ενέκρινε την πρόταση και την προώθησε στην 
Επιτροπή Κανόνων και Κανονισμών για να 
καταρτιστεί το θεσμικό πλαίσιο ίδρυσης και 
λειτουργίας του Ερευνητικού Ινστιτούτου σε 
μορφή Κανονισμών και Κανόνων στους 
οποίους να περιλαμβάνονται και σχετικές 
μεταβατικές διατάξεις, που θα ρυθμίζουν τα 
πρώτα στάδια λειτουργίας του Ερευνητικού 
Ινστιτούτου, συμπεριλαμβανομένης της 
μετακίνησης υφιστάμενων μελών ΔΕΠ/ΕΕΠ 
στο Ερευνητικό Ινστιτούτο. Στη συνέχεια η 
τελική πρόταση με τους Κανονισμούς και 
Κανόνες θα προωθηθεί στη Σύγκλητο και στο 
Συμβούλιο για τη δική τους έγκριση.

Απώτερος στόχος, μέσω της δημιουργίας του 
θεσμού του Ερευνητικού Ινστιτούτου στο 
ΤΕΠΑΚ, είναι η δημιουργία πιο ευέλικτων 
δομών για την ουσιαστική ώθηση και 
προαγωγή της επιστημονικής έρευνας και της 
στενής συνεργασίας με τον παραγωγικό ιστό 
της χώρας. Πρωτίστως ο θεσμός του 
Ερευνητικού Ινστιτούτου παρέχει κίνητρα 
στους ερευνητές για να είναι σε συνεχή βάση 
ενεργοί στην έρευνα και ικανοί να 
προσελκύουν εξωτερική χρηματοδότηση για 
ερευνητικά προγράμματα, εκπαιδεύοντας 

ταυτόχρονα νέους ερευνητές μέσω 
εξειδικευμένων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων επιπέδου Μάστερ ή 
διδακτορικού επιπέδου. 
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αντικείμενα τα οποία προκηρύσσονται από 
όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου. Κατά το 
ακαδημαϊκό έτος 2012-13, ο αριθμός των 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων επιπέδου 
Μάστερ αύξηθηκε στα 21 μεταπτυχιακά 
προγράμματα επιπέδου Μάστερ, ενώ όλα  
τα Τμήματα θα προκηρύξουν θέσεις σε 
μεταπτυχιακά προγράμματα διδακτορικού 
επιπέδου. Ο αριθμός των ενεργών 
μεταπτυχιακών φοιτητών επιπέδου Μάστερ, 
ανήλθε στους 118 κατά το ακαδημαϊκό έτος 
2011-12, ενώ αυξήθηκε στους 340 φοιτητές, 
κατά το ακαδημαϊκό έτος 2012-13, ένεκα της 
αύξησης των μεταπτυχιακών προγραμμάτων 
επιπέδου Μάστερ. Ο αριθμός των 
μεταπτυχιακών φοιτητών Διδακτορικού 
επιπέδου ανήλθε στους 100 κατά την 
ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012.

Στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2010, 
αποφοίτησαν οι πρώτοι 13 φοιτητές που 
εισήχθηκαν στο πρώτο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα από το Διεθνές Ινστιτούτο 
Κύπρου για την Περιβαλλοντική και Δημόσια 
Υγεία, πρόγραμμα από το οποίο την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά αποφοίτησαν 15 
φοιτητές. Στο τέλος της ακαδημαϊκής 
χρονιάς 2012, αποφοίτησαν οι πρώτοι  
δύο Διδακτορικοί φοιτητές από το Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής, και 24 φοιτητές επιπέδου 
Μάστερ, εκ των οποίων οι 19 φοίτησαν σε 
προγράμματα του Ινστιτούτου και οι 
υπόλοιποι 5 από το πρώτο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του Τμήματος Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος. 

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων Μάστερ είναι η ελληνική.  
Ωστόσο, οι φοιτητές θα πρέπει να γνωρίζουν 
πολύ καλά και την αγγλική γλώσσα για 

σκοπούς πρόσβασης και αξιοποίησης της 
σχετικής βιβλιογραφίας.  

Τα μεταπτυχιακά προγράμματα του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Κύπρου, που προσφέρονται σε 
συνεργασία με τη Σχολή Δημόσιας Υγείας 
του Πανεπιστημίου Harvard, διδάσκονται 
αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.  

Σύμφωνα με τη νομοθεσία, οι μεταπτυχιακοί 
φοιτητές καταβάλλουν δίδακτρα, το ύψος των 
οποίων ανά πρόγραμμα (για υπηκόους 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης),  
είχε ως εξής κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 
2011-12:

-  Προγράμματα Μάστερ στην ελληνική  
γλώσσα €5,125 (€9,000 μη υπήκοοι Ε.Ε.)

-  Προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Κύπρου (στην αγγλική γλώσσα)                
€6,000 (€10,000 μη υπήκοοι Ε.Ε.)

-  Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου 
(χωρίς διδακτικό στάδιο) €4,000  
(€7,000 μη υπήκοοι Ε.Ε.)

-  Προγράμματα Διδακτορικού επιπέδου  
(με διδακτικό στάδιο) €6,500 (€9,500  
μη υπήκοοι Ε.Ε.)

Εισαγωγή 
Η πανεπιστημιακή εκπαίδευση είναι 
θεμελιώδης πυλώνας της προσπάθειας για 
οικοδόμηση της σύγχρονης Κοινωνίας της 
Γνώσης. Αποτελεί, μαζί με την έρευνα και την 
επιχειρηματικότητα, καθοριστικό μέρος του 
«τριγώνου της γνώσης» που είναι με τη σειρά 
του το πλαίσιο δράσης, σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο, για την αντιμετώπιση κοινωνικών και 
αναπτυξιακών προκλήσεων, μέσω της 
καινοτομίας.  

Τα προγράμματα σπουδών του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, τόσο σε 
προπτυχιακό όσο και σε μεταπτυχιακό 
επίπεδο, διακρίνονται από την υψηλή 
επιστημονική, τεχνική και επαγγελματική 
επάρκεια στην εκπαίδευση των φοιτητών και 
από τον διεπιστημονικό τους 
προσανατολισμό. Μέσα από δεκάδες 
συνεργασίες, με ευρωπαϊκά και άλλα 
πανεπιστήμια, διεθνείς οργανισμούς και 
τοπικούς φορείς, τα προγράμματα σπουδών 
εμπλουτίζονται διαρκώς, τόσο σε σχέση με 
το θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σε σχέση με 
την πρακτική εξάσκηση των φοιτητών. 

Προπτυχιακές Σπουδές 
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, 
λειτούργησαν στο Πανεπιστήμιο 5  Σχολές, 
10 Τμήματα και ένα Διεθνές Ινστιτούτο, τα 
οποία πρόσφεραν 11 προπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών. 

Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών 
ανερχόταν στους 2012, εκ των οποίων οι 
1944 ήταν Κύπριοι και οι 68 ήταν υπήκοοι 
άλλων κρατών. Από τους Κύπριους φοιτητές, 
οι 692 προέρχονταν από την επαρχία 
Λεμεσού (35,60%), οι 617 (31,74%) από την 
επαρχία Λευκωσίας, από την επαρχία 
Λάρνακας 341 φοιτητές (17,54%), την Πάφο 

186 (9,57%) και την Αμμόχωστο 108 (5,55%).   
Σημειώνεται επίσης ότι στο προπτυχιακό  
επίπεδο οι φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο 
αριθμούσαν 1262 (62,80%) ενώ οι φοιτητές 
ανέρχονταν στους 750 (37,20%).

Η κατανομή των θέσεων εισακτέων για τα 
προπτυχιακά προγράμματα σπουδών γίνεται 
με βάση τις διαδικασίες και τα κριτήρια που 
προνοεί ο περί διεξαγωγής των Παγκύπριων 
Εξετάσεων Νόμος. Το ακαδημαϊκό έτος 
αποτελείται από δύο εξάμηνα και ο 
αναμενόμενος χρόνος συμπλήρωσης του 
κύκλου σπουδών είναι οκτώ εξάμηνα.  Σε 
ειδικές περιπτώσεις η διάρκεια σπουδών 
μπορεί να παραταθεί μέχρι και δώδεκα 
εξάμηνα. Τα Προγράμματα Σπουδών 
βασίζονται στο Ευρωπαϊκό Σύστημα 
Μεταφοράς και Συσσώρευσης Πιστωτικών 
Μονάδων ( ECTS). Η παρακολούθηση των 
μαθημάτων είναι υποχρεωτική και συνεχής.

Οι επίσημες γλώσσες διδασκαλίας του 
Πανεπιστημίου είναι η Ελληνική και η 
Τουρκική (όπως καθορίζονται από το 
Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας). 

Για τα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών 
τα δίδακτρα ανέρχονται σε €1,700 ανά 
εξάμηνο για τους Κύπριους φοιτητές και τους 
φοιτητές που είναι υπήκοοι κρατών μελών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταβάλλονται από 
την Κυπριακή Δημοκρατία.  Τα δίδακτρα για 
τους φοιτητές που προέρχονται από χώρες 
μη μέλη της Ε.Ε. είναι €3,400 ανά εξάμηνο.  

Μεταπτυχιακές Σπουδές  
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011-12, 
προσφέρθηκαν 11 προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ 
καθώς επίσης και μεταπτυχιακά προγράμματα 
επιπέδου διδακτορικού σε ερευνητικά 
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ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Γεωτεχνικών Επιστημών 
και Διαχείρισης 
Περιβάλλοντος

Γεωπoνικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων

Γεωπονικών Επιστημών 
/ Επιστήμης και 
Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος 
/ Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Τροφίμων 
/ Ζωοτεχνίας και 
Γαλακτοκομίας

Σεπτέμβριος 2007

Επιστήμης και 
Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

Επιστήμης και 
Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

Σεπτέμβριος 2008

Διοίκησης και 
Οικονομίας

Διοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού

Διοίκησης Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού

Σεπτέμβριος 2007

Εμπορίου, 
Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας

Εμπορίου 
Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας / Ναυτιλιακών 
/ Χρηματοοικονομικών

Σεπτέμβριος 2008

Εφαρμοσμένων Τεχνών 
και Επικοινωνίας

Επικοινωνίας και 
Σπουδών Διαδικτύου

Επικοινωνίας και 
Σπουδών Διαδικτύου

Σεπτέμβριος 2007

Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών

Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών

Σεπτέμβριος 2007

Μηχανικής και 
Τεχνολογίας

Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής

Ηλεκτρολόγου 
Μηχανικού

Σεπτέμβριος 2007

Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και 
Πληροφορικής

Σεπτέμβριος 2007

Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης 
και Μηχανικής Υλικών

Μηχανολόγου 
Μηχανικού

Σεπτέμβριος 2007

Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής

Πολιτικού Μηχανικού / 
Τοπογράφου Μηχανικού 
και Μηχανικού 
Γεωπληροφορικής

Σεπτέμβριος 2007

Επιστημών Υγείας Νοσηλευτικής Νοσηλευτικής Σεπτέμβριος 2007
 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ (ΜΑΣΤΕΡ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΑΡΞΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Cyprus International Institute MSc in Environmental Health Σεπτέμβριος 2009

Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

ΜSc στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων Σεπτέμβριος 2010

Cyprus International Institute MSc in Epidemiology and Biostatistics

Σεπτέμβριος 2011

Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης 
Τροφίμων

MSc στη Βιοτεχνολογία (Τροφίμων/ Ζώων/ Φυτών)

Διοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισμού

MSc στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και 
Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου

ΜΑ στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και 
Επικοινωνίας 
 
ΜΑ στην Ευρωπαϊκή Δημοσιογραφία

Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

MSc στις Περιβαλλοντικές Βιοεπιστήμες και 
Τεχνολογία

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών MA στα Διαδραστικά Πολυμέσα

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας

MSc στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 
 
ΜSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Σεπτέμβριος 2012

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΜSc στην Ηλεκτρολογική Μηχανική

Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

MSc στη Μηχανολογική Μηχανική και Μηχανική 
Υλικών

Νοσηλευτικής MSc/ MN στην Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική 
Νοσηλεία 
MSc/ MN στην Προηγμένη Επείγουσα και Εντατική 
Καρδιολογική Νοσηλεία

MSc/ MN στην Προηγμένη Νοσηλευτική και 
Φροντίδα Υγείας στην Κοινότητα

MSc/ MN στην Προηγμένη Νοσηλευτική και 
Φροντίδα Ψυχικής Υγείας

Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής

MSc στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο 
Σχεδιασμό

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΜSc στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών 
Παιχνιδιών και Διαδραστικών Τεχνολογιών
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ΤΑ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών ΜSc στη Γραφιστική και Επικοινωνία Σεπτέμβριος 2013

Αποκατάστασης Λογοθεραπείας Σεπτέμβριος 2013 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 
ΧΡΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΣΤΕΡ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

2007/08 296 0 13 309

2008/09 562 0 21 583

2009/10 1270 13 42 1325

2010/11 1787 29 79 1895

2011/12 1983 118 101 2202

2012/13 2042 315 95* 2452

* εκκρεμούν οι εγγραφές/  προκηρύξεις για διδακτορικές σπουδές για την ακαδημαϊκή χρονιά 
2012-13

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 
ΧΡΟΝΙΑ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΜΑΣΤΕΡ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

2009/10 0 13 0 13

2010/11 265 15 0 280

2011/12 366 24 2 392
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΜΑΣΤΕΡ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΣΤΕΡ 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
(ΕΙΣΔΟΧΗ
09/2010)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
(ΕΙΣΔΟΧΗ
09/2011)

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΦΟΙΤΗΤΩΝ
(ΕΙΣΔΟΧΗ
09/2012)

Βιοτεχνολογία Ζώων
Γεωπονικών Επιστημών,  
Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων

n/a 5 5

Βιοτεχνολογία Τροφίμων n/a 5 5

Βιοτεχνολογία Φυτών n/a 5 5

Διεθνής Διοίκηση Τουρισμού 
και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Δοίκηση Ξενοδοχείων 
και Τουρισμού n/a 5 9

Τραπεζική και 
Χρηματοοικονομικά Εμπορίου, 

Χρηματοοικονομικών 
 και Ναυτιλίας

n/a n/a 10

Ναυτιλιακά και 
Χρηματοοικονομικά n/a n/a 9

Ευρωπαική Δημοσιογραφία 
Επικοινωνίας και 
Σπουδών Διαδικτύου

n/a 8 9

Νέες Τεχνολογίες Μάθησης 
και Επικοινωνίας n/a 13 20

Διαχείριση Ενεργειακών 
Πόρων Επιστήμης και 

Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

19 16 16

Περιβαλλοντικές Βιοεπιστήμες 
και Τεχνολογία n/a 5 16

Ηλεκτρολογική Μηχανική Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και 
Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και 
Πληροφορικής n/a n/a 6

Μηχανολογική Μηχανική  
και Μηχανική Υλικών

Μηχανολόγων 
Μηχανικών και 
Επιστήμης και 
Μηχανικής Υλικών n/a n/a 6

Προηγμένη Επείγουσα και 
Εντατική Καρδιολογική 
Νοσηλεία

Νοσηλευτικής

n/a n/a 13

Προηγμένη Επείγουσα 
και Εντατική Νοσηλεία n/a n/a 12

Προηγμένη Νοσηλευτική 
και Φροντίδα Υγείας 
στην Κοινότητα n/a n/a 12

Προηγμένη Νοσηλευτική και 
Φροντίδα Ψυχικής Υγείας n/a n/a 11

Πολιτική Μηχανική και 
Αειφόρος Σχεδιασμός

Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής n/a n/a 16

Διαδραστικά Πολυμέσα
Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών

n/a 14

Σχεδιασμός κ Ανάπτυξη 
Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών n/a n/a 5

Environmental Health Cyprus International 
Institute

15 14 12

Epidemiology and Biostatistics n/a 8 12

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΝΑ ΤΜΗΜΑ (09/2012)  

ΤΜΗΜΑ ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας  
και Επιστήμης Τροφίμων 6

Διοίκηση Ξενοδοχείων και Τουρισμού 6

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας 2

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου 7

Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος 15

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής 7

Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών 6

Νοσηλευτικής 27

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής 11

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 13
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ΑΠΟΦΟΙΤΗΣΑΝΤΕΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΝΟΜΑ 
ΦΟΙΤΗΤΗ

ΤΜΉΜΑ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉ 
ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ

ΧΡΟΝΟΣ 
ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ**

Γιώργος 
Παπαδαυίδ 

ΠΟΜΗΓΕ Δορυφορική 
Τηλεπισκόπηση με 
Εφαρμογή στη Γεωργία

Δρ Διόφαντος 
Χατζημιτσής 
Δρ Λεωνίδας Tούλιος 
Δρ Σίλας Μιχαηλίδης

08/ 02/2012

Κυριάκος 
Θεμιστοκλέους 

ΠΟΜΗΓΕ Τηλεπισκόπηση και 
Συστήματα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών με 
Εφαρμογές στην 
Ατμοσφαιρική Ρύπανση

 Δρ Διόφαντος 
Χατζημιτσής 
Δρ Νεκτάριος 
Χρυσουλάκης 
Δρ Αδριανός Ρετάλης

07/ 03/2012

Μαρία 
Δημητρίου 

ΝΟΣ Ποιότητα Ζωής 
Ηλικιωμένων Ασθενών 
με Στεφανιαία Νόσο 
στην Κύπρο

Δρ Μερκούρης 
Αναστάσιος 
Δρ Παπαθανάσσογλου 
Ελισάβετ 
Δρ Λαμπρινού Κατερίνα

05/09/2012

Χριστόδουλος 
Θεολογίδης 

ΕΤΕΠ Εκλεκτική Καταλυτική 
Απονίτρωση 
Υδατικών Μέσων με 
Χρήση Υδρογόνου 
Παρουσία Οξυγόνου 
σε Στηριζόμενους 
Καταλύτες Pd-Cu σε 
Σύστημα Συνεχούς Ροής

Δρ Κώστας Κώστα

Δρ Ιωάννης 
Παπαδόπουλος

Δρ Κωνσταντίνος 
Βαρώτσης

05/09/2012

Γιώργος 
Ευσταθίου 

ΝΟΣ Βασική Νοσηλευτική Δρ Ευριδίκη 
Παπασταύρου 
Δρ Βασίλης Ραφτόπουλος       
Δρ Αναστάσιος 
Μερκούρης 

04/07/2012

Ελένη Μιχαήλ- 
Χατζηγεωργίου 

ΝΟΣ Διερεύνηση των 
Απόψεων των Γυναικών 
στην Κύπρο ως προς 
τη Διασφάλιση του 
Δικαιώματος τους για 
Επιλογή στον Τοκετό

Δρ Χριστιάνα Κούτα  
Δρ Ευριδίκη 
Παπασταύρου 
Δρ Ειρένα 
Παπαδοπούλου

04/07/2012

 
**σύμφωνα με απόφαση/ συνεδρία της Συγκλήτου 
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Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Κινητικότητας  
Erasmus 
Το Πρόγραμμα Εrasmus είναι το πρωτοπόρο 
Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
ανταλλαγή, κινητικότητα και συνεργασία στην 
Ανώτατη Εκπαίδευση των χωρών της 
Ευρώπης, μεταξύ φοιτητών (ανταλλαγή για 
σπουδές και τοποθέτηση σε οργανισμούς/
επιχειρήσεις ) των ακαδημαϊκών (ανταλλαγή 
για διδασκαλία, εκπαίδευση και επιμόρφωση) 
καθώς και του διοικητικού προσωπικού 
(ανταλλαγή για εκπαίδευση και επιμόρφωση).

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
συμμετέχει, από το ακαδημαϊκό έτος 2008-
2009, στο πρόγραμμα ERASMUS, με σύναψη 
118 Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας με 
Πανεπιστήμια της Ευρώπης, ανταλλαγές 
φοιτητών, ακαδημαϊκού όπως και διοικητικού 
προσωπικού, σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια 
αλλά και σε εταιρείες που βρίσκονται στα  
33 κράτη μέλη της Ε.Ε. αλλά και με τη 
διοργάνωση εντατικών μαθημάτων Ελληνικής 
Γλώσσας ( Erasmus Intensive Language 
Courses).

 

Σε ότι αφορά την εξερχόμενη κινητικότητα 
συνολικά μέχρι τώρα 38  φοιτητές του 
Πανεπιστημίου χρηματοδοτήθηκαν για 
Σπουδές Erasmus και άλλοι 13 για πρακτική 
άσκηση. Ακολούθως ανταλλαγές 
πραγματοποιηθήκαν από πλευράς 
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού, 
που είχε την ευκαιρία να επισκεφτεί τα 
συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια. Συνολικά 
έχουν μετακινηθεί για διδασκαλία και 
εκπαίδευση 36 μέλη ΔΕΠ και 24 μέλη του 
διοικητικού προσωπικού. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι τo Νοέμβριο του 
2010, το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus του 
ΤΕΠΑΚ τιμήθηκε για την άρτια οργάνωση  
του σε εκδήλωση που διοργάνωσε ο Εθνικός 
Φορέας Ίδρυμα Δια Βίου Μάθησης, ενώ τον 
Ιούνιο του 2011 η λειτουργός του 
προγράμματος ορίστηκε ως πρέσβειρα των 
Κύπριων φοιτητών Erasmus και συμμετείχε 
στους εορτασμούς των 25 χρόνων του 
Προγράμματος τον Ιανουάριο του 2012 στις 
Βρυξέλλες και τον Μάιο του 2012 στη Δανία.  
Επίσης το γραφείο Κινητικότητας Erasmus, 
συμμετέχει ενεργά στο  EAEC European  
Association of Erasmus Coordinators.

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ERASMUS 

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

Εξερχόμενοι 
Φοιτητές για 
Σπουδές-  
Erasmus Studies 1 9 16 12

Εξερχόμενοι 
Φοιτητές για 
Πρακτική Άσκηση 
Erasmus  
Placements - 3 3 7

Εξερχόμενο 
Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό για 
Διδασκαλία και 
Εκπαίδευση 14 8 7 7

Εξερχόμενο  
Διοικητικό 
Προσωπικό για 
Εκπαίδευση/
Επιμόρφωση 4 6 7 7

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 19 26 33 33

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ERASMUS 

2008/
2009

2009/
2010

2010/
2011

2011/
2012

Εισερχόμενοι 
Φοιτητές για 
Σπουδές - 1 20 19

Εισερχόμενοι 
Φοιτητές για 
γλωσσικά 
μαθήματα – EILC 2 17 10 12

Εισερχόμενοι 
Φοιτητές για 
Πρακτική άσκηση - 3 10 9

Εισερχόμενο 
Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό 
για Διδασκαλία  
Εκπαίδευση 1 4 5 12

Εισερχόμενο 
Διοικητικό 
Προσωπικό για 
Εκπαίδευση - 3 5 16

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ 3 28 50 68
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Εισαγωγή 
Πρωταρχικός στόχος του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η μετάδοση  
της γνώσης με την Εκπαίδευση  
και η παραγωγή νέας γνώσης μέσα από την 
Έρευνα. Η  προώθηση δράσεων που 
συμβάλλουν στην αξιοποίηση του 
υπάρχοντος δυναμικού και της υφιστάμενης 
γνώσης, αλλά και στη δημιουργία νέας 
γνώσης, αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για 
τη χάραξη πολιτικής Έρευνας και τη στήριξη 
των ερευνητικών δραστηριοτήτων των μελών 
του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού 
του ΤΕΠΑΚ. Στην ολοκλήρωση της 
δημιουργίας ερευνητικής κουλτούρας, 
ταυτότητας και αριστείας συμβάλλει η 
χρηματοδότηση σε εθνικό (κρατική χορηγία 
- ΙΠΕ) και ευρωπαϊκό κυρίως επίπεδο, για τη 
διεκπεραίωση καινοτόμων ερευνητικών 
έργων.  

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης της ερευνητικής 
συνείδησης και της δημιουργίας ερευνητικής 
κρίσιμης μάζας, το ΤΕΠΑΚ επικεντρώνεται 
στην όσο το δυνατόν πιο ισόρροπη και 
ορθολογιστική διαχείριση των εσωτερικών 
πόρων και στη δημιουργία ευκαιριών 
συμμετοχής στα ερευνητικά δρώμενα. Η 
ενίσχυση της διοικητικής υποδομής, κυρίως 
για την καλύτερη αξιοποίηση των ευκαιριών 
διεκδίκησης εξωτερικής χρηματοδότησης για 
την έρευνα και η δημιουργία ερευνητικής 
υποδομής αποτελούν παράγοντες ενίσχυσης 
της συμμετοχής του Πανεπιστημίου σε 
κοινοπραξίες και ερευνητικές συνέργειες. 

Σε πλήρη εναρμόνιση με τις διακηρύξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη 
δημιουργία Ενιαίου Χώρου Ανώτατης 
Εκπαίδευσης και Ευρωπαϊκού Χώρου 

Έρευνας, το ΤΕΠΑΚ υιοθετεί τις ακόλουθες 
αρχές στην έρευνα:

• Ίση αντιμετώπιση ειδών και περιοχών  
 έρευνας 
• Ίσες ευκαιρίες για όλα τα μέλη του   
 ακαδημαϊκού προσωπικού 
• Υποστήριξη ερευνητικής δραστηριότητας 
• Προαγωγή του ανταγωνισμού και της  
 αριστείας στην έρευνα 
• Στήριξη των νέων μελών του ακαδημαϊκού  
 προσωπικού, μέσω της εναρκτήριας   
 χρηματοδότησης, για δημιουργία   
 ερευνητικής υποδομής με έμφαση   
 στα ερευνητικά εργαστήρια.

 Ως αποτέλεσμα των προσπαθειών αυτών, το 
ΤΕΠΑΚ συμμετέχει επιτυχώς σε ερευνητικά 
προγράμματα του Εβδόμου Προγράμματος 
Πλαισίου (7ου ΠΠ). Σημαντική είναι επίσης  
η συμμετοχή του Πανεπιστημίου σε 
προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας, στο πλαίσιο των προσκλήσεων 
Interreg MED, Interreg IVC, Interreg  
Archimed, Interreg Ελλάδα – Κύπρος.  
Σε επίπεδο εθνικής χρηματοδότησης το 
ΤΕΠΑΚ συμμετείχε μέχρι σήμερα σε μεγάλο 
αριθμό ερευνητικών έργων του Ιδρύματος 
Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) στο πλαίσιο της 
Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
(ΔΕΣΜΗ) του 2006, του 2008 και του 2009. 
Περισσότερα στοιχεία παρατίθενται στα 
κεφάλαια πιο κάτω.  

Χρηματοδότηση από Εσωτερικούς 
Πόρους  
Το Πανεπιστήμιο, με γνώμονα την προώθηση 
και ενίσχυση υψηλής ποιότητας έρευνας σε 
κλάδους αιχμής που έχουν μεγάλη 
οικονομική, τεχνική και επιστημονική σημασία 
για την κοινωνία και οικονομία, αξιοποιεί 
μέρος του προϋπολογισμού του για σκοπούς 
έρευνας. Μέσα από την υλοποίηση 
ερευνητικών δραστηριοτήτων και 
προγραμμάτων από τους εσωτερικούς 
πόρους του Πανεπιστημίου, ενισχύεται η 
δημιουργία νέων θέσεων εργασίας για 
εργοδότηση νέων ερευνητών, η δικτύωση με 
την επιστημονική κοινότητα της Κύπρου και 
του εξωτερικού και η δημιουργία της 
αναγκαίας υποδομής έρευνας. Παράλληλα, 
δημιουργούνται οι απαραίτητες εκείνες 
προϋποθέσεις για την διεκδίκηση 
χρηματοδότησης ερευνητικών 
προγραμμάτων από εγχώριους και διεθνείς 
χρηματοδότες έρευνας.

Το 2011 δαπανήθηκε ποσό ίσο με 5,13 % των 
συνολικών δαπανών του προϋπολογισμού του 
Πανεπιστημίου από το κονδύλι 3/319 για 
θέματα έρευνας για τη χρηματοδότηση των 
πιο κάτω κατηγοριών ερευνητικών 
δραστηριοτήτων: 

Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα 
Το ΤΕΠΑΚ, στοχεύοντας στην προαγωγή της 
έρευνας και της καινοτομίας μέσω της 
υλοποίησης ερευνητικών προγραμμάτων, 
διαθέτει μέρος του προϋπολογισμού του για 
την υλοποίηση Εσωτερικών Ερευνητικών 
Προγραμμάτων. Μέσα από τα Εσωτερικά 
Προγράμματα, τα οποία εγκρίνονται από την 
Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας αφού πρώτα 
τύχουν αξιολόγησης από ανεξάρτητους 
κριτές, δίνεται προτεραιότητα στην 

εφαρμοσμένη (βιομηχανική) έρευνα και 
προωθείται η διεπιστημονικότητα  μεταξύ των 
Τμημάτων του Πανεπιστημίου. Παράλληλα, 
ενισχύεται η πρόσληψη και συμμετοχή νέων 
ερευνητών καθώς επίσης και η δυνατότητα 
του ακαδημαϊκού προσωπικού για υποβολή 
ανταγωνιστικών ερευνητικών προτάσεων σε 
εγχώριους και διεθνείς οργανισμούς για 
εξασφάλιση ερευνητικής χρηματοδότησης. 
Τα Εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα 
χρηματοδοτούνται από το κονδύλι 3/319 του 
προϋπολογισμού του ΤΕΠΑΚ για θέματα 
έρευνας. 

Υπάρχουν δύο τύποι Εσωτερικών 
Προγραμμάτων: 
(α) Μικρού Μεγέθους Ερευνητικά   
  Προγράμματα: τα μικρού μεγέθους   
  ερευνητικά έχουν διάρκεια δύο ή τριών  
  ετών, και ετήσιο προϋπολογισμό της  
  τάξεως των 17.000 - 25.000 ευρώ. 
(β) Μεσαίου Μεγέθους Ερευνητικά   
  Προγράμματα: τα μεσαίου μεγέθους  
  ερευνητικά προγράμματα έχουν διάρκεια  
  τριών ετών, και ετήσιο προϋπολογισμό της  
  τάξεως των 35.000 - 42.000 ευρώ. 

Στο πλαίσιο της πρώτης προκήρυξης 
Εσωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων, η 
οποία έγινε το 2008, εγκρίθηκαν συνολικά 10 
Προγράμματα, 6 Μικρού Μεγέθους και 4 
Μεσαίου Μεγέθους, συνολικού 
προϋπολογισμού 878.000,00 ευρώ και 
διάρκειας δύο (2) ή τριών (3) ετών. Συνολικά, 
στο πλαίσιο των δέκα (10) Εσωτερικών 
Ερευνητικών Προγραμμάτων, 
δημιουργήθηκαν 20 περίπου νέες θέσεις 
εργασίας που αφορούν σε πρόσληψη και 
απασχόληση μεταπτυχιακών συνεργατών και 
απασχολήθηκαν 42 μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του ΤΕΠΑΚ.

ΕΡΕΥΝΑ
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Σημειώνεται ότι οκτώ (8) εκ των δέκα (10) 
Εσωτερικών Ερευνητικών Προγραμμάτων 
έχουν ολοκληρωθεί το 2011, ενώ τα άλλα δύο 
αναμένεται να ολοκληρωθούν το 2012.    

Εναρκτήρια Χρηματοδότηση 
Ο θεσμός της Εναρκτήριας 
Χρηματοδότησης τέθηκε σε ισχύ την 1η 
Ιανουαρίου 2007 με σκοπό τη 
χρηματοδότηση των εκλεγμένων 
νεοεισερχόμενων μελών του Διδακτικού και 
Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) για 
δημιουργία βασικής υποδομής έρευνας και 
εργοδότησης νέων ερευνητών. Απώτερος 
στόχος του θεσμού της Εναρκτήριας 
Χρηματοδότησης είναι η ενίσχυση του 
ερευνητικού προφίλ των μελών του 
Πανεπιστημίου και η δημιουργία των 
κατάλληλων προϋποθέσεων ώστε να γίνουν 
πιο ανταγωνιστικοί στη διεκδίκηση 
εξωτερικής χρηματοδότησης. 

Η Επιτροπή Έρευνας μετά από αξιολόγηση 
των αιτημάτων για Εναρκτήρια 
Χρηματοδότηση εγκρίνει την κάλυψη 
συγκεκριμένων επιλέξιμων δαπανών με 
χρονική διάρκεια δυο ετών. 

Για το έτος 2011 ο συνολικός 
προϋπολογισμός για την κάλυψη των 
επιλέξιμων δαπανών 65 εγκεκριμένων 
Εναρκτήριων Χρηματοδοτήσεων ανήλθε στο 
1.851.080,00 ευρώ περίπου, εκ των οποίων το 
τελικό ποσό που δαπανήθηκε ανέρχεται στο 
1.688.743,00 ευρώ περίπου και αντιστοιχεί σε 
ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 
91,23% του συνολικού εγκεκριμένου 
προϋπολογισμού. 

Οι συνολικές δαπάνες Εναρκτήριας 
Χρηματοδότησης για το 2011 παρουσιάζουν 
αύξηση 12,68% σε σχέση με το 2010.

Ερευνητική Δραστηριότητα 
Ο θεσμός της Ερευνητικής Δραστηριότητας 
(ΕΔ), επιτρέπει στο ακαδημαϊκό προσωπικό 
να διατηρήσει ένα ελάχιστο επίπεδο επαφής 
με τη διεθνή επιστημονική κοινότητα.  
Τα ποσά που κατανέμονται στοχεύουν, 
πρωτίστως, στη διάχυση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε διεθνή συνέδρια και  
στη δικτύωση με την διεθνή επιστημονική 
κοινότητα.

Για την Ερευνητική Δραστηριότητα του 2011 
παρουσιάζονται τα πιο κάτω αποτελέσματα:  
α) Ο αριθμός των δικαιούχων ανήλθε στους  
  152 
β) Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε και  
  αφορούσε επιλέξιμες δαπάνες με βάση  
  την ισχύουσα πολιτική, ανέρχεται στα  
  423.811,23 ευρώ.    

Χρηματοδότηση από Εξωτερικές Πηγές 
Στο πλαίσιο των γενικών στόχων για την 
ανάπτυξη της γνώσης και τη μεταφορά 
τεχνογνωσίας, ο Τομέας Έρευνας έχει 
κατευθύνει τις δραστηριότητές του στους 
ακόλουθους τομείς προτεραιότητας:

1. Προώθηση της ευρωπαϊκής διάστασης  
 στο χώρο της δημιουργικής δράσης μέσω  
 της ευρείας και ουσιώδους συμμετοχής  
 σε ευρωπαϊκές συμπράξεις προώθησης  
 ερευνητικών δραστηριοτήτων. Για επίτευξη  
 του στόχου έχουν εφαρμοσθεί επιτυχείς  
 πρακτικές επικοινωνίας και σύμπραξης.  
2. Ενίσχυση της κρίσιμης μάζας της   
  Έρευνας με εστίαση σε τομείς βαρύνουσας  
 σημασίας στο χώρο της γνώσης και της 
 δημιουργίας. Η επίτευξη του στόχου   
 ακολούθησε την μέθοδο της εξέτασης  
 των υφιστάμενων δεδομένων στο χώρο  
 των ευρωπαϊκών αναπτυξιακών και   
 ερευνητικών δρώμενων και την ενδελεχή  
 μελέτη των στρατηγικών σχεδίων και  
 στόχων.  
3. Προώθηση πρωτοβουλιών στον τομέα  
 ενίσχυσης των δυνατοτήτων ανάπτυξης  
 τεχνολογικών βάσεων – πλατφόρμων και 
 υποδομής έρευνας. Η δυνατότητα   
 ανάπτυξης τεχνολογικών πλατφόρμων  
 και υποδομής έρευνας ώθησε στην   
 αξιολόγηση και προσέγγιση  δικτύων  
 ανάπτυξης υποδομών έρευνας με   
 καινοτόμες τεχνολογικές εφαρμογές.   
4. Προώθηση της ερευνητικής ταυτότητας  
 του Πανεπιστημίου και ανάπτυξη σχέσεων  
 συνεργασίας με πανεπιστήμια και κέντρα  
 προώθησης δραστηριοτήτων για ευρύτερη  
 δραστηριοποίηση στον Ευρωπαϊκό Χώρο  
 Έρευνας. 
5. Δημιουργία προϋποθέσεων για σύνδεση  
 με τη βιομηχανική βάση και τη διασύνδεση  
 με την ιδιωτική πρωτοβουλία. Η   
 δημιουργία του Γραφείου Διασύνδεσης 
 στο ΤΕΠΑΚ και ο πρώτος χρόνος   
 λειτουργίας του ώθησαν στη σύναψη  

 συνεργατικών σχέσεων με τον ιδιωτικό  
 τομέα, αλλά κυρίως στη σύμπραξη σε  
  δράσεις προώθησης καινοτόμων   
 προϊόντων και Υπηρεσιών.

Ερευνητικά Προγράμματα ΙΠΕ 
Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας αποτελεί τον 
σημαντικότερο χρηματοδότη έρευνας του 
ΤΕΠΑΚ σε κρατικό επίπεδο μέσα από τις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες που 
εφαρμόζονται στο πλαίσιο της Δέσμης 
Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΔΕΣΜΗ) που 
προκηρύσσει και η οποία περιλαμβάνει 
μεγάλο αριθμό Ερευνητικών Προγραμμάτων 
και Δράσεων. Μέσα από την επίτευξη των 
χρηματοδοτήσεων και την υλοποίηση 
Ερευνητικών Έργων προσφέρεται η 
δυνατότητα για διατμηματικές συνεργασίες 
μέσα στο Πανεπιστήμιο καθώς επίσης και για 
συνεργασίες με εξωτερικούς συνεργάτες, 
εντός και εκτός Κύπρου, συμβάλλοντας 
ουσιαστικά στην ανάπτυξη της επιστημονικής 
έρευνας, στην επέκταση των ορίων γνώσης, 
στην εργοδότηση και εκπαίδευση νέων 
ερευνητών, στην ανάπτυξη των υποδομών 
έρευνας και στην επίλυση σημαντικών 
προβλημάτων της κοινωνίας και της 
οικονομίας.

Κατά το έτος 2011, στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης 2011 της Δέσμης 
Προγραμμάτων για Έρευνα, Τεχνολογική 
Ανάπτυξη και Καινοτομία 2009-2010 
(ΔΕΣΜΗ 2009-2010), με Ανάδοχο ή 
Συνεργαζόμενο Φορέα το ΤΕΠΑΚ, 
υποβλήθηκαν συνολικά 155 Προτάσεις. 

Όπως φαίνεται και στην Γραφική Παράσταση 
Ι, οι περισσότερες προτάσεις υποβλήθηκαν 
στον Άξονα Ι με ποσοστό 60% και 
ακολουθούν ο Άξονας ΙΙ με ποσοστό 20,65%, 
ο Άξονας V με ποσοστό 11.61% και οι 
Άξονες III και ΙV με ποσοστό 3,87% έκαστος.

 

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, σημαντική αύξηση 
παρατηρήθηκε στην υποβολή ερευνητικών 
προτάσεων στον Άξονα V της Πρόσκλησης 
2011 (11,61%) σε σχέση με την υποβολή 
(2,75%) στο πλαίσιο της προηγούμενης 
πρόσκλησης της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010, η 
οποία είχε προκηρυχθεί εντός του 2009. 
Συγκεκριμένα, υποβλήθηκε πενταπλάσιος 
αριθμός ερευνητικών προτάσεων στον Άξονα 
V της Πρόσκλησης του 2011 σε σχέση με την 
Πρόσκληση του 2009.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των προτάσεων που 
υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της Πρόκλησης 
2011 της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010, 25 συνολικά 
προτάσεις με φορέα το ΤΕΠΑΚ κλήθηκαν σε 
διαπραγμάτευση. Από τις 25 προτάσεις, στις 
23 το ΤΕΠΑΚ είναι Ανάδοχος Φορέας και 
στις 2 Συνεργαζόμενος Φορέας.
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Γενικότερα, από το 2008 έως σήμερα, το 
ΤΕΠΑΚ κατάφερε να εξασφαλίσει συνολικά 
110 περίπου Ερευνητικά Έργα, με 
χρηματοδότηση για το ΤΕΠΑΚ ύψους 
9.625.000,00 ευρώ περίπου και στα πλείστα 
των οποίων συμμετέχει με την ιδιότητα του 
Ανάδοχου Φορέα. Στο πλαίσιο των 
Ερευνητικών Έργων ΙΠΕ, δημιουργήθηκαν 
πέραν των 100 περίπου νέων θέσεων 
εργασίας που αφορούν σε πρόσληψη και 
απασχόληση μεταπτυχιακών συνεργατών  
και απασχολούνται 180 περίπου μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ.

Η Γραφική Παράσταση ΙΙ που ακολουθεί 
παρουσιάζει τον αριθμό των ερευνητικών 
έργων ΙΠΕ που εξασφάλισε το ΤΕΠΑΚ από  
το 2009 έως σήμερα.

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι, στο πλαίσιο της 
ΔΕΣΜΗΣ 2008 του ΙΠΕ, το ΤΕΠΑΚ κατάφερε 
να εξασφαλίσει δύο, εκ των εννέα 
χρηματοδοτούμενων από το ΙΠΕ, Στρατηγικά 
Έργα, με συνολικό προϋπολογισμό (και για τα 
δύο έργα) της τάξης των 4 εκ. ευρώ περίπου. 

Σημαντική επιτυχία για το ΤΕΠΑΚ 
καταγράφηκε επίσης εντός του 2011 στο 

πλαίσιο της Πρόσκλησης 2011 της Δέσμης 
2009 – 2010 του ΙΠΕ, στο πλαίσιο της οποίας 
το ΤΕΠΑΚ κατάφερε να εξασφαλίσει υπό την 
ιδιότητα του Ανάδοχου Φορέα, δύο εκ των 
τεσσάρων χρηματοδοτούμενων από το ΙΠΕ 
Ερευνητικών Έργων «Νέα Κοινωφελής 
Υποδομή» με συνολικό προϋπολογισμό της 
τάξης του 1 εκατ. ευρώ περίπου.

Η Γραφική Παράσταση ΙΙΙ παρουσιάζει το 
ύψος της χρηματοδότησης του ΤΕΠΑΚ  
που προήλθε από τη συμμετοχή του σε 
Ερευνητικά Έργα του ΙΠΕ από το 2009  
 έως σήμερα, στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 
2009 και 2011 της ΔΕΣΜΗΣ 2009-2010.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 7ου ΠΠ 
Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο (7ΠΠ) 
αποτελεί το σημαντικότερο μηχανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση 
ερευνητικών δραστηριοτήτων. Στο πλαίσιο 
του 7ΠΠ, το ΤΕΠΑΚ έχει κατορθώσει να 
προσελκύσει σημαντικότατες 
χρηματοδοτήσεις για την έρευνα σε πολύ 
ανταγωνιστική βάση. Μέσα από τα Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα, παρέχεται η δυνατότητα στα 
μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού για 
ανάπτυξη συνεργασιών με εξωτερικούς 

κυρίως συνεργάτες, επιτυγχάνοντας με τον 
τρόπο αυτό την προώθηση και επίτευξη της 
ακαδημαϊκής αριστείας, της ποιοτικής 
έρευνας και της καινοτομίας.

Κατά τα έτη 2011 - 2012, με Ανάδοχο 
(Συντονιστή) ή Συνεργαζόμενο (Εταίρο) 
Φορέα το ΤΕΠΑΚ, υποβλήθηκαν συνολικά 47 
Ερευνητικές Προτάσεις. Οι υποβληθείσες 
Προτάσεις παρουσιάζονται ανά Πρόγραμμα 
του 7ΠΠ στην Γραφική Παράσταση που 
ακολουθεί.

Σύμφωνα με την Γραφική Παράσταση ΙV, 
είκοσι έξι (26) Προτάσεις υποβλήθηκαν στο 
Πρόγραμμα Συνεργασία (Cooperation), οκτώ 
(8) στο Πρόγραμμα Ιδέες (Ideas), έξι (6) στο 
Πρόγραμμα Άνθρωποι (People), δύο (2) στο 
Πρόγραμμα Ικανότητες (Capacities) και πέντε 
(5) στο πλαίσιο των Προγραμμάτων CIP 
(LIFE+, IEE).

Αναλυτικότερα, 26 συνολικά Ερευνητικές 
Προτάσεις υποβλήθηκαν κατά το 2011 και 21 

Προτάσεις κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012 
ενώ αναμένεται η υποβολή και άλλων 
Προτάσεων στο πλαίσιο των Προσκλήσεων 
του 7ΠΠ του 2012. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
και οι οκτώ (8) Προτάσεις που υποβλήθηκαν 
στο Πρόγραμμα Ιδέες (Ideas) υποβλήθηκαν 
σε Προσκλήσεις του 2012, σηματοδοτώντας 
την ενεργή εμπλοκή του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του ΤΕΠΑΚ σε όλα τα 
Προγράμματα που καλύπτει το 7ΠΠ.  Η 
Γραφική Παράσταση που ακολουθεί, 
παρουσιάζει αναλυτικά την υποβολή των 
Ερευνητικών Προτάσεων κατά τα έτη 2011 
και 2012 στο πλαίσιο των Προγραμμάτων του 
7ΠΠ.
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Από τις συνολικά 26 Ερευνητικές Προτάσεις 
που υποβλήθηκαν εντός του 2011, έχουν ήδη 
εγκριθεί προς χρηματοδότηση τρεις (3) 
Προτάσεις που υποβλήθηκαν στο 
Πρόγραμμα Συνεργασία, στις Θεματικές 
Προτεραιότητες Energy,  Environment και 
Health συνολικού προϋπολογισμού 
1.375.000,00 ευρώ περίπου. Επίσης, από τις 
21 Ερευνητικές Προτάσεις που υποβλήθηκαν 
εντός του 2012, έχουν ήδη εγκριθεί και 
κληθεί προς διαπραγμάτευση τρεις (3) 
Προτάσεις. Η μία εκ των τριών υποβλήθηκε 
στο Πρόγραμμα Άνθρωποι, στη Θεματική 
Προτεραιότητα Industry - Academia Partner-
ships and Pathways (IAPP) και οι άλλες δύο 
(2) στο Πρόγραμμα Συνεργασία, στη 
Θεματική Προτεραιότητα Information and 
Communication Technologies (ICT) 
συνολικού προϋπολογισμού 500.000,00 ευρώ 
περίπου ενώ εκκρεμεί η αξιολόγηση των 
υπολοίπων Προτάσεων του 2012. Τα 
δεδομένα αυτά αφορούν στο πρώτο εξάμηνο 
του 2012.

Γενικότερα και σύμφωνα με τα δεδομένα του 
2011, το ΤΕΠΑΚ από το 2008 μέχρι σήμερα 
κατάφερε να εξασφαλίσει 23 Ευρωπαϊκά 
Προγράμματα του 7ΠΠ με συνολική 
χρηματοδότηση για το ΤΕΠΑΚ της τάξης των 
3.555.000,00 ευρώ περίπου. Τα 
Προγράμματα αυτά εμπίπτουν σε όλο 
σχεδόν το φάσμα Προγραμμάτων του 7ΠΠ 
όπως, Συνεργασία, Άνθρωποι, Ικανότητες, 
CIP (LIFE, Intelligent Energy) κ.ά. 
συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία των 
απαραίτητων υποδομών για την έρευνα και 
συνδράμοντας στην αναγκαία κινητικότητα 
των ερευνητών του.

Αξιοσημείωτη είναι η επιτυχία του ΤΕΠΑΚ, 
δύο μόλις χρόνια μετά τη λειτουργία του, 
σύμφωνα με την οποία το ΤΕΠΑΚ υπό την 
ιδιότητα του Ανάδοχου Φορέα, εξασφάλισε 
ένα Ευρωπαϊκό Έργο Marie Curie - ΙΤΝ στο 
πλαίσιο του Προγράμματος Άνθρωποι με 
συνολικό προϋπολογισμό που ανέρχεται 
περίπου στα 3.645.000,00 ευρώ. 

Η Γραφική Παράσταση VI που ακολουθεί 
παρουσιάζει την ερευνητική δραστηριότητα 
του ΤΕΠΑΚ στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα του 7ΠΠ από 
το 2009 έως το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Η Γραφική Παράσταση VII παρουσιάζει το 
ύψος της χρηματοδότησης του ΤΕΠΑΚ που 
προήλθε από τη συμμετοχή του σε 
Ερευνητικά Προγράμματα του 7ΠΠ από το 
2010 έως το πρώτο εξάμηνο του 2012.
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Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας/ Διαρθρωτικά Ταμεία 
Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας που διαμορφώνονται και 
διεκπεραιώνονται στο πλαίσιο του Στόχου 3 
της Πολιτικής Συνοχής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ), στοχεύουν στη σύγκλιση 
οικονομικών και κοινωνικών μεγεθών μεταξύ 
των κρατών της ΕΕ και κατά συνέπεια 
επικεντρώνονται στην ανάπτυξη 
διασυνοριακών οικονομικών και κοινωνικών 
δραστηριοτήτων, στην καθιέρωση και 
ανάπτυξη διακρατικής συνεργασίας και στην 
ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της 
περιφερειακής πολιτικής μέσω της 
προώθησης της διαπεριφερειακής 
συνεργασίας, της ανάπτυξης δικτύων και της 
ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των 
περιφερειακών και των τοπικών αρχών. 

Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε εκτενώς κατά τα 
τελευταία 4 χρόνια σε προσκλήσεις Εδαφικής 
Συνεργασίας και μάλιστα κατά τα τελευταία 2 
χρόνια συμμετέχει και στις τέσσερις 
προσκλήσεις:

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Ελλάδα – Κύπρος 2007 – 2013 
Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε αρχικά στην 
πρόσκληση το 2009 με την υποβολή 32 
προτάσεων εξασφαλίζοντας χρηματοδότηση 
για 4 από αυτές, δύο με την ιδιότητα του 
Επικεφαλής Εταίρου και 2 ως εταίρος. Ο 
συνολικός προϋπολογισμός των Έργων 
ανέρχεται σε 773.650,00 ευρώ.

Κατά το έτος 2011 προκηρύχθηκε μόνο μια 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων 
περιορισμένης εμβέλειας και αφορούσε έργα 
αυξημένης ωριμότητας. Το ΤΕΠΑΚ 
συμμετείχε ως εταίρος στην πρόσκληση με 
μία πρόταση που τελικά δεν έτυχε 
χρηματοδότησης.

Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας 
Μεσογειακού Χώρου MED 
Το πρόγραμμα MED στοχεύει στην 
ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας του 
Μεσογειακού χώρου MED με στόχο την 
ανάπτυξη και στήριξη της εδαφικής συνοχής  
και της παρέμβασης για την προστασία του 
περιβάλλοντος. 

Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε στην πρώτη 
πρόσκληση υποβολής το έτος 2008 ως 

εταίρος σε 15 προτάσεις και πέτυχε την 
εξασφάλιση χρηματοδότησης για μία από 
αυτές. Στη δεύτερη πρόσκληση υποβολής 
προτάσεων του 2009 που ακολούθησε, το 
ΤΕΠΑΚ μετείχε ως εταίρος σε 24 προτάσεις 
εκ των οποίων εγκρίθηκαν για 
χρηματοδότηση οι τρεις, συνολικού 
προϋπολογισμού 427.500,00 ευρώ. 

Κατά το έτος 2010 και 2011 προκηρύχθηκαν 
οι προσκλήσεις υποβολής Στρατηγικών 
Έργων MED στις οποίες το ΤΕΠΑΚ 
συμμετείχε ως εταίρος σε 3 και 3 προτάσεις 
αντίστοιχα. Το Πανεπιστήμιο έχει 
εξασφαλίσει χρηματοδότηση για μία από τις 
τρεις προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 
351.000,00 ευρώ.

Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας 
Μεσογειακής Λεκάνης ENPI  
Mediterranean Sea Basin 
Το πρόγραμμα εστιάζει στη δημιουργία 
συνθηκών συνεργασίας και προώθησής της   
στην περιοχή της Μεσογειακής Λεκάνης που 
θα αξιοποιήσουν το ενδογενές δυναμικό  της 
περιοχής.  Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν η 
Κύπρος και περιφέρειες της Αιγύπτου, 
Γαλλίας, Ελλάδας, Ιταλίας, Ιορδανίας, 
Πορτογαλίας, Ισπανίας, Συρίας, Τυνησίας, το 
Ισραήλ, ο Λίβανος, η Μάλτα και η 
Παλαιστινιακή Αρχή.

Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε στην πρώτη 
πρόσκληση υποβολής το 2009 με 7 
προτάσεις. Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε επίσης 
στην πρώτη πρόσκληση υποβολής 
Προτάσεων Στρατηγικών Έργων ENPI το 
2011 ως εταίρος σε 6 προτάσεις.

Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής 
Συνεργασίας Interreg IVC 
Το πρόγραμμα Interreg IVC, με συνολικό 
προϋπολογισμό ύψους 405 εκ. ευρώ, αφορά 
περιφερειακή συνεργασία και υποστηρίζει την 
ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας με 
σκοπό την εφαρμογή της καινοτομίας στην 
ανάπτυξη των περιφερειακών πολιτικών. Το 
πρόγραμμα που στόχευσε σε  δύο βασικές 
θεματικές προτεραιότητες, την α) Καινοτομία 
και την Οικονομία της Γνώσης και β) τo 
Περιβάλλον και την Πρόληψη Κινδύνων, 
καλύπτει όλες τις περιφέρειες των 27 κρατών 
μελών,  τη Νορβηγία και την Ελβετία.  

Η πρώτη συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στο 
πρόγραμμα έγινε το 2008 με μία πρόταση. 
Στην 4η πρόσκληση υποβολής προτάσεων με 
καταληκτική ημερομηνία τον Απρίλιο 2011, 
το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε ως εταίρος σε 15 
προτάσεις και κατάφερε να εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση για μία από αυτές, με 
συνολικό προϋπολογισμό 157.500,00 ευρώ.

Η Γραφική Παράσταση VIII που ακολουθεί 
παρουσιάζει την ερευνητική δραστηριότητα 
του ΤΕΠΑΚ στο πλαίσιο της συμμετοχής του 
στα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας από το 2008 έως το πρώτο 
εξάμηνο του 2012.

Η Γραφική Παράσταση IX παρουσιάζει το 
ύψος της χρηματοδότησης του ΤΕΠΑΚ που 
προήλθε από τη συμμετοχή του σε 
Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας από το 2008 έως το πρώτο 
εξάμηνο του 2012.
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Προγράμματα Διεθνούς Χρηματοδότησης 
Πέραν από τις συμβατικές πηγές 
χρηματοδότησης που έχουν αναλυθεί πιο 
πάνω, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
αναζητούν επιπρόσθετες πηγές από 
παγκόσμιους και περιφερειακούς 
οργανισμούς, εθνικούς φορείς τρίτων χωρών 
και ιδιωτική χρηματοδότηση της έρευνας 
τους από πολυεθνικές επιχειρήσεις του 
εξωτερικού. Συγκεκριμένα, κατά την διάρκεια 
του 2011 έχουν υποβληθεί 20 προτάσεις σε 
διεθνείς οργανισμούς όπως ο Παγκόσμιος 
Οργανισμός Υγείας (World Health Organiza-
tion), το Ευρωπαϊκό όργανο για την 
Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα 
(EIDHR), το Ταμείο Ένταξης Υπηκόων Τρίτων 
Χωρών, το National Endowment for Democ-
racy, την EuropeAid, το Νορβηγικό 
Συμβούλιο Έρευνας, το Ιταλικό Υπουργείο 
Παιδείας, το Ίδρυμα Λάτση και τον διεθνή 
διαγωνισμό της εταιρίας E.ON. Τέλος, 
ικανοποιητικός αριθμός μελών του 
ακαδημαϊκού προσωπικού συμμετέχει σε 
δράσεις διεθνούς συνεργασίας και δικτύωσης 
του προγράμματος COST (European Coop-
eration in Science and Technology).    

Πρόγραμμα Διά Βίου Μάθησης (LLP) 
Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο Πρόγραμμα 
Δια Βίου Μάθησης (Lifelong Learning Pro-
gramme) που αποτελεί κοινοτικό πρόγραμμα 
δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε όλους 
τους τομείς της εκπαίδευσης και 
επαγγελματικής κατάρτισης. 

Στρατηγικός σκοπός του Προγράμματος 
είναι να συμβάλει, με τη διά βίου μάθηση, 
στην ανάπτυξη της Κοινότητας ως 
προηγμένης κοινωνίας βασισμένης στη 
γνώση, με βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, 
καλύτερες και περισσότερες θέσεις 
απασχόλησης και μεγαλύτερη κοινωνική 
συνοχή, διασφαλίζοντας, παράλληλα, 
ικανοποιητική προστασία του περιβάλλοντος 
για τις μελλοντικές γενιές. Αποσκοπεί ιδίως 
στην ενίσχυση των ανταλλαγών, της 
συνεργασίας και της κινητικότητας μεταξύ 
των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης 
στην Κοινότητα, ώστε να καταστούν 
παγκόσμιο σημείο ποιοτικής αναφοράς.

Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε πέντε 
συνολικά προτάσεις του Προγράμματος Διά 
Βίου Μάθησης (LLP), δύο εκ των οποίων 

εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση εντός του 
2011. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
ΤΕΠΑΚ και για τις πέντε προτάσεις ανέρχεται 
στα 101.360,00 ευρώ περίπου.

Ερευνητικές Μονάδες 
Οι Ερευνητικές Μονάδες και τα Ερευνητικά 
Κέντρα αποσκοπούν στο να αποτελέσουν τον 
κεντρικό πυρήνα που θα συνδέσει και θα 
παρέχει ευκαιρίες ερευνητικής 
δραστηριοποίησης στα μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού σε τομείς αιχμής. 

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2009 έχει 
τροχοδρομηθεί στο ΤΕΠΑΚ η δημιουργία 
δύο (2) Ερευνητικών Μονάδων, οι οποίες 
εμπίπτουν στον ευρύτερο τομέα της 
τεχνολογίας, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στην ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της 
νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας. Η 
δημιουργία των δύο αυτών Μονάδων 
εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης των δύο 
Στρατηγικών Έργων, με τίτλους «Molecular 
Electronics and Photonics» και «Research 
Unit for Nanostructured Materials Systems», 
που έχουν εγκριθεί στο πλαίσιο της ΔΕΣΜΗΣ 
2008 του ΙΠΕ. 

Βασικός στόχος των Έργων «Molecular Elec-
tronics and Photonics» και «Research Unit for 
Nanostructured Materials Systems», είναι η 
δημιουργία δύο Ερευνητικών Μονάδων στον 
τομέα της έρευνας και σύνθεσης προηγμένων 
υλικών με σημαντικές τεχνολογικές 
εφαρμογές και της παροχής υψηλού 
επιπέδου μόρφωσης και εκπαίδευσης.

Απώτερος σκοπός των δύο Ερευνητικών 
Μονάδων είναι η συνεισφορά σε μια 
συλλογική προσπάθεια που θα καταστήσει 
την Κύπρο τεχνολογικά ανταγωνιστική στο 
Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο στερέωμα, στον 
τομέα των προηγμένων υλικών. Σύντομα θα 
προωθηθούν και οι σχετικοί κανονισμοί προς 
τη Βουλή των Αντιπροσώπων για την ίδρυση 
των δύο αυτών Ερευνητικών Μονάδων.

Το Γραφείο Διασύνδεσης με τη 
Βιομηχανία 
Η αναγκαιότητα της δημιουργίας Γραφείων 
Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία στα 
Ακαδημαϊκά Ιδρύματα απορρέει από τις ίδιες 
τις έσωθεν δραστηριότητες των ιδρυμάτων 
και τη συνεχή αναθεώρησή τους στη βάση 
των νέων ευρωπαϊκών δεδομένων και 

αναγκών. Η δημιουργία των Γραφείων 
Διασύνδεσης αποτελεί αναπόσπαστο μέρος 
μιας διαδικασίας που έχει άτυπα 
προδιαγραφεί ήδη με την σε μεγάλη κλίμακα 
ανάπτυξη των ερευνητικών και άλλων 
παρόμοιων δράσεων, κυρίως στα Ακαδημαϊκά 
Ιδρύματα, τα οποία καλούνται να αναπτύξουν 
στενή και αποτελεσματική συνεργασία με 
τους παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς 
(βιομηχανίες, επιχειρήσεις, τοπικούς 
οργανισμούς, συμβούλια κ.ά.) με σκοπό την 
προαγωγή της καινοτομίας, τη δημιουργία 
νέων επιχειρήσεων και τη μεταφορά και τη 
διάδοση της γνώσης. 

Με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση των 
δεδομένων που δημιουργούνται και 
ανανεώνονται συνεχώς, και με ιδιαίτερη 
στόχευση στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και 
την εποικοδομητική σύνδεση της έρευνας και 
της παραγωγής,  το Γραφείο Διασύνδεσης με 
τη Βιομηχανία που λειτουργεί στο ΤΕΠΑΚ και 
χρηματοδοτείται από τα διαρθρωτικά ταμεία 
της ΕΕ, επικεντρώνεται στην εξεύρεση 
τρόπων ανάπτυξης των δεσμών μεταξύ της 
έρευνας και του ευρύτερου παραγωγικού 
τομέα της οικονομίας και ιδιαίτερα στην: 

1. αξιοποίηση των ερευνητικών   
 αποτελεσμάτων 
2. προώθηση και διαχείριση της   
 επιστημονικής γνώσης  
3. ανάπτυξη και βελτίωση της   
 ανταγωνιστικότητας καινοτόμων  
 προϊόντων και υπηρεσιών 
4. επίλυση προβλημάτων σε όλους τους  
 τομείς ανάπτυξης 
5. προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ 
λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2011, 
είναι στελεχωμένο με 3 άτομα και υπάγεται 
στην Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς 
Συνεργασίας. Η λειτουργία του Γραφείου 
εντάσσεται στο πλαίσιο υλοποίησης του 
Έργου «Ανάπτυξη και Λειτουργία Γραφείων 
Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο 

στα Πανεπιστήμια που λειτουργούν στην 
Κυπριακή Δημοκρατία» και υλοποιείται στο 
πλαίσιο του άξονα προτεραιότητας 
«Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Προσαρμοστικότητα», του Προγράμματος 
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και 
Κοινωνική Συνοχή 2007-13», το οποίο 
χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 
Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και από εθνικούς 
πόρους.

Δραστηριότητες του Γραφείου 
Διασύνδεσης 
Κατά την περίοδο λειτουργίας του, το Γραφείο 
Διασύνδεσης  ανέπτυξε τις παρακάτω 
δράσεις με σκοπό την ουσιαστική 
διασύνδεση της ερευνητικής κοινότητας του 
Πανεπιστημίου με κοινωνικούς και 
παραγωγικούς φορείς για τη μεταφορά και 
διάδοση τεχνογνωσίας και ανάπτυξης 
καινοτόμων πρακτικών:

1. Δημιουργία αριθμού εσωτερικών   
 διαδικασιών διαχείρισης και λειτουργίας  
 του Γραφείου. 
2. Καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση  
 του ερευνητικού προφίλ μελών ΔΕΠ των  
 τμημάτων του Πανεπιστημίου. 
3. Καταγραφή και ηλεκτρονική καταχώρηση  
 της ερευνητικής δραστηριότητας   
 των εργαστηρίων των Τμημάτων του   
 Πανεπιστημίου. 
4. Χαρτογράφηση και δημιουργία Μητρώου  
 Οργανισμών και Φορέων που εδρεύουν  
 και δραστηριοποιούνται στην Κύπρο. 
5. Πραγματοποίηση συναντήσεων για 
 ενημέρωση των θεσμικών φορέων   
 της Κύπρου για το ρόλο και πλαίσιο   
 λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης. 

Συγκεκριμένα, τα στελέχη της ομάδας έργου 
του Γραφείου Διασύνδεσης διενήργησαν 
προγραμματισμένες συναντήσεις με μέλη 
ΔΕΠ και με τους Συντονιστές των 
εργαστηρίων εννέα (9) Τμημάτων του 
Πανεπιστημίου για καταγραφή και 
καταχώρηση στοιχείων και πληροφοριών  
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που αφορούν τη δημιουργία ολοκληρωμένου 
ερευνητικού προφίλ.

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες 
Η παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών από 
Μέλη ΔΕΠ «καλλιεργήθηκε» ως πράξη από 
το έτος 2008 με την ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ 
και των Σχολών και Τμημάτων του, οπότε και 
διαφάνηκε η δυνατότητα παροχής 
εξειδικευμένων γνώσεων και στοιχείων από 
το ακαδημαϊκό προσωπικό του Ιδρύματος 
προς τη Βιομηχανία. Στο πλαίσιο της 
εξειδίκευσης σε κλάδους καίριους και 
σημαντικούς που άπτονταν κοινωνικών 
θεμάτων, το ΤΕΠΑΚ μετείχε σε δράσεις  
που αφορούσαν περιβαλλοντικές μελέτες 
παρέχοντας την εμπειρογνωμοσύνη του. 
Ακολούθησε, τα επόμενα χρόνια, 
εκτενέστερη δράση στον τομέα μεταφοράς 
τεχνογνωσίας  με την εμπλοκή όλο και 
μεγαλύτερου αριθμού Μελών ΔΕΠ σε 
συνεργατικές δράσεις με κοινωνικο-
παραγωγικούς φορείς. 

Κατά το έτος 2011 το ΤΕΠΑΚ επικεντρώθηκε 
στην ανάπτυξη εκτενών συνεργασιών σε 
θεματικούς κυρίως τομείς που άπτονται 
καίριων προβλημάτων της κοινωνίας. Η 
αξιοποίηση του ερευνητικού δυναμικού του 
ΤΕΠΑΚ για την εξυπηρέτηση των αναγκών 
της βιομηχανίας, αποτέλεσε τον άξονα γύρω 
από τον οποίο αναπτύχθηκε το πλάνο 
εργασίας του Γραφείου Διασύνδεσης με τη 
Βιομηχανία.  

Η επιδεικνυόμενη δραστηριότητα στον τομέα 
των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών κατά το έτος 
2011 αφορά τη σύναψη 7 συμφωνιών 
παροχής Υπηρεσιών από μέλη ΔΕΠ του 
ΤΕΠΑΚ συνολικού προϋπολογισμού της 
τάξης των 166.000,00 ευρώ, ενώ είχαν 
παράλληλα γίνει διαπραγματεύσεις για  
άλλες 5 συμφωνίες συνεργασίας οι οποίες 
αναμένεται να οριστικοποιηθούν εντός  
του 2012.

     



ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Η διεθνοποίηση αποτελεί σημαντικό στάδιο 
της εξελικτικής πορείας και προβολής του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου στο 
εξωτερικό. Σημαντικοί παράγοντες 
διεθνοποίησης του Πανεπιστημίου είναι η 
διεθνής συνεργασία και η δικτύωση, οι οποίες 
αποτελούν και βασική προϋπόθεση για την 
καθιέρωσή του. 

Το Πανεπιστήμιο διατηρεί συνεργασίες μέσω 
της συμμετοχής του σε διεθνείς οργανισμούς 
(61) και, διαπανεπιστημιακά δίκτυα (6), μέσω 
της σύναψης διμερών συμφωνιών με άλλα 
πανεπιστήμια (31). Επίσης, το Πανεπιστήμιο 
αναπτύσσει κοινές εκπαιδευτικές, ερευνητικές 
κ.ά. πρωτοβουλίες σε συνεργασία με 47 
κυπριακούς φορείς με τους οποίους σύναψε 
Μνημόνια Συνεργασίας.

Συμμετοχές σε διεθνείς οργανισμούς και 
διαπανεπιστημιακά δίκτυα   
Το Πανεπιστήμιο είναι, μεταξύ άλλων, μέλος 
των ακόλουθων διεθνών οργανισμών:                                    
- European Association of ERASMUS  
Coordinators (EAEC)

- Ένωση Μεσογειακών Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστήμιων (UNIMED) 

-Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου                                                                                                             
-HUMANE         

Συμμετοχές σε διαπανεπιστημιακά δίκτυα  
Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε 6 
διαπανεπιστημιακά δίκτυα (ΕUROSDR,  
EMUNI-Εuromediterranean University,  
RMEI Réseau Méditerranéen des Ecoles 
d’Ingénieurs, D&AD University Network, 
Water Footprint Network, EΝΜΑ-European 
Network of Materials Research Centres). 

Επίσης, το ΤΕΠΑΚ ενισχύει συστηματικά την 
παρουσία του στο διεθνές στερέωμα,  
ως Bologna Expert, όσο και ως ενεργό μέλος 

της Συγκλήτου του Ευρω-μεσογειακού 
Πανεπιστήμιου (EMUNI). 

Διμερείς Συμφωνίες με πανεπιστήμια 
Κατά το 2011 το Πανεπιστήμιο αύξησε κατά 
60% το ποσοστό Διμερών Συμφωνιών (26), 
ενώ σημαντική είναι η ποικίλη γεωγραφική 
κατανομή σε διάφορες χώρες που αυξήθηκε 
κατά 83.3% σε σύγκριση με το 2010. Κατά το 
2011, ιδιαίτερη έμφαση ως προς τη 
γεωγραφική κατανομή, δόθηκε σε 
πανεπιστήμια της Ρωσίας, της Κίνας και της 
Μέσης Ανατολής. Ο συνολικός αριθμός 
Διμερών Συμφωνιών κατά το 2011 ανήλθε σε 
16. Μέσω των Διμερών Συμφωνιών 
πραγματοποιήθηκαν δράσεις όπως η 
ανταλλαγή φοιτητών, ακαδημαϊκού 
προσωπικού και από κοινού υποβολή 
προτάσεων σε προγράμματα LLP. 

Kατά το 2011, στα πλαίσια Διμερών 
συμφωνιών, το Πανεπιστήμιο συμμετείχε 
στην υποβολή πρότασης TEMPUS 
(Ευρωπαϊκά προγράμματα  Διά βίου 
Μάθησης) με άλλους 11 εταίρους.

Κατά το 2012 ο συνολικός αριθμός Διμερών 
Συμφωνιών ανήλθε σε 5. Ιδιαίτερη έμφαση ως 
προς τη γεωγραφική κατανομή, δόθηκε σε 
πανεπιστήμια των ΗΠΑ και Ασίας.

Σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας  
με κυπριακούς φορείς  
Πέραν των διεθνών συνεργασιών, η 
συνεργασία με τοπικούς φορείς αποτελεί 
επίσης προτεραιότητα του Πανεπιστημίου. 
Αναλυτικότερα, το Πανεπιστήμιο για το 2011 
και το 2012 έχει συνάψει 11 και 4 Μνημόνια 
Συνεργασίας με τοπικούς φορείς, αντίστοιχα 
(Βουλή των Αντιπροσώπων, Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, Εμπορικό και 
Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού, Δήμος 

Λεμεσού, Υπουργείο Εσωτερικών - Τμήμα 
Δημοσίων Έργων, Υπουργείο Εμπορίου, 
Βιομηχανίας και Τουρισμού κτλ). 

Eθνική Αντιπροσωπεία IAESTE  
Ένα άλλο εκπαιδευτικό διεθνές πρόγραμμα, 
το οποίο διαχειρίζεται το ΤΕΠΑΚ ως εθνικός 
εκπρόσωπος είναι το πρόγραμμα ανταλλαγών 
IAESTE (The International Association  
for the Exchange of Students for  
Technical Experience).

Στόχος του προγράμματος είναι η λειτουργία 
ενός υψηλής ποιότητας προγράμματος 
ανταλλαγής  φοιτητών για πρακτική 
εξάσκηση, προκειμένου να ενισχυθεί η 
τεχνική και επαγγελματική ανάπτυξη και η 
προώθηση της διεθνούς κατανόησης και 
συνεργασίας μεταξύ των φοιτητών, 
ακαδημαϊκών ιδρυμάτων, εργοδοτών και  
της ευρύτερης κοινότητας. 

Η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή IAESTE 
ιδρύθηκε το 1980, ενώ από το 2011 την 
εθνική διαχείριση του προγράμματος 
ανέλαβε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, το οποίο έχει εγγράψει την IAESTE 
Κύπρου ως μη κερδοσκοπικό Σωματείο.  
Κατά την πρώτη χρονιά, που το πρόγραμμα 
τέθηκε υπό την εποπτεία του ΤΕΠΑΚ, 
πραγματοποιήθηκαν συνολικά 39 ανταλλαγές 
από 20 χώρες (27 εισερχόμενοι φοιτητές 
από 19 χώρες απασχολήθηκαν σε εταιρείες 
και οργανισμούς στην Κύπρο καθώς και  
12 Κύπριοι απασχολήθηκαν στο εξωτερικό). 
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Εισαγωγή 
Το Πανεπιστήμιο εφαρμόζει από την αρχή 
της λειτουργίας του διάφορες πολιτικές 
στήριξης των φοιτητών και επιπρόσθετα 
υλοποιεί τα μέτρα φοιτητικής ευημερίας που 
προωθεί η Πολιτεία. Κυρίαρχο 
χαρακτηριστικό στην εφαρμογή αυτών των 
πολιτικών είναι η καθιέρωση συγκεκριμένων 
κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων και η 
διαφάνεια στις διαδικασίες.   

Στόχος του Πανεπιστήμιου δεν είναι απλά να 
αυξάνεται ο αριθμός των θέσεων φοίτησης, 
αλλά παράλληλα να προσφέρει προς τους 
φοιτητές του την αναγκαία στήριξη για να 
ολοκληρώνουν επιτυχώς τις σπουδές τους. 
Ταυτόχρονα, το Πανεπιστήμιο ενθαρρύνει 
τους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά στα 
πολιτιστικά, αθλητικά και κοινωνικά δρώμενα 
τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας όσο 
και της ευρύτερης κοινωνίας της Λεμεσού.

Γραφείο Στέγασης 
Το Γραφείο Στέγασης υλοποιεί πολιτικές για 
στέγαση των φοιτητών και συγκεκριμένα:

•  Διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες (Φ.Ε.) στη 
βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.

•  Διαμονή σε συνεργαζόμενα υποστατικά τα 
οποία έχουν αξιολογηθεί από το ΤΕΠΑΚ, 
πληρούν προδιαγραφές ποιότητας, 
καθορισμένο ύψος ενοικίου και έχουν 
ενταχθεί στο «ΔΙΚΤΥΟ».

•  Παροχή βοήθειας σε νέους φοιτητές για 
εξασφάλιση στέγης από ιδιώτες, μέσα από 
κατάλογο με διαθέσιμα διαμερίσματα προς 
ενοικίαση από ιδιώτες, ο οποίος 
ενημερώνεται σε τακτική βάση.

• Θερινή Διαμονή «ειδικών φιλοξενουμένων».

Διαμονή σε Φοιτητικές Εστίες στη βάση 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
διαχειρίζεται 8 κτήρια, στο κέντρο την πόλης, 
τα οποία περιλαμβάνουν 108 διαμερίσματα, 
με 147 κλίνες. Συγκεκριμένα, το 
Πανεπιστήμιο διαθέτει 27 δωμάτια με 
κοινόχρηστη κουζίνα, 27 στούντιο, 18 
μονάρια,  33 δυάρια και 3 τριάρια.  
Επιπρόσθετα έχουν ξεκινήσει οι εργασίες 
ανακαίνισης ακόμη ενός κτηρίου Φ.Ε. με 32 
δωμάτια, το οποίο αναμένεται να παραδοθεί 
το Σεπτέμβριο 2013.

Τα διαμερίσματα είναι πλήρως επιπλωμένα και 
εξοπλισμένα και διατίθενται  σε φοιτητές, στη 
βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, οι 
οποίοι καταβάλλουν ενοίκιο που καλύπτει 
γύρω στο 50% του κόστους ενοικίασης.  
Στις τιμές ενοικίου συμπεριλαμβάνονται η 
κατανάλωση ρεύματος, νερού, η καθαριότητα 
κοινόχρηστων χώρων, και η σύνδεση με το 
διαδίκτυο. Το ενοίκιο στις Φοιτητικές Εστίες 
για το ακαδημαϊκό έτος 2012-2013 
παρουσιάζεται στον πιο κάτω πίνακα: 

ΤΥΠΟΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ       
2012-2013                   
(ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ)

Δωμάτιο  

(με κοινόχρηστη κουζίνα) €180

Στούντιο €200

Ενός υπνοδωματίου 

(μονάρι) €220

Δύο υπνοδωματίων (δυάρι) €150

Τριών υπνοδωματίων 

(τριάρι) €130

Με στόχο τη διευκόλυνση της διαμονής των 
φοιτητών στις Φοιτητικές Εστίες το Γραφείο 
Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
διοργανώνει το πρόγραμμα Βοηθοί Διαμονής 
(ΒΔ). Οι ΒΔ έχουν συγκεκριμένες ευθύνες σε 
θέματα ευημερίας και τήρησης των βασικών 
κανόνων διαμονής. 

Κατά το 2012  υποβλήθηκαν συνολικά 379 
αιτήσεις για διαμονή στις Φοιτητικές Εστίες. 
Συγκεκριμένα το Μάιο υπέβαλαν αίτηση 224 
υφιστάμενοι φοιτητές και αρχές Ιουλίου 155 
πρωτοετείς φοιτητές. Κρίθηκαν ως δικαιούχοι 
συνολικά 228 αιτητές οι οποίοι εξασφάλισαν 
19 μόρια και άνω και συγκεκριμένα σε 145 
αιτητές έχει παραχωρηθεί δωμάτιο στις Φ.Ε. 
και σε 83 αιτητές έχει εγκριθεί η καταβολή 
ετήσιου επιδόματος ενοικίου €1800.  
Συνολικά το ποσοστό των φοιτητών που 
κρίθηκαν δικαιούχοι ανέρχεται στο 60% των 
αιτητών και στο σύνολο των προπτυχιακών 
φοιτητών στο 10,4%.

Από τους 228 δικαιούχους 97 είναι φοιτητές 
και 131 φοιτήτριες,  99 ένοικοι έχουν μόνιμη 
διαμονή τη Λευκωσία, 55 τη Λάρνακα, 37 την 
Πάφο, 17 την Αμμόχωστο, 14 τη Λεμεσό και 
6 την Ελλάδα. 26 δικαιούχοι είναι ορφανοί, 26 
προέρχονται από μονογονεϊκή οικογένεια, 21 
έχουν γονέα με αναπηρία ή ανικανότητα για 
εργασία, 20 έχουν οι ίδιοι σοβαρή ασθένεια, 
32 λαμβάνουν δημόσιο βοήθημα. 199 
δικαιούχοι έχουν κατά κεφαλή ετήσιο 
εισόδημα κάτω από €7500 (όριο της 
φτώχιας) και πιο συγκεκριμένα 40 άτομα 
κάτω από €3500, 35 άτομα €3501-€4500, 
40 άτομα €4501-€5500, 50 άτομα €5501- 
€6500, 35 άτομα €6501-€7500, και 28 

άτομα έχουν εισόδημα από €7501-€9230 
και κάποιο άλλο σοβαρό πρόβλημα.

Διαμονή σε συνεργαζόμενα υποστατικά-  
«ΔΙΚΤΥΟ» 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, από 
τον Ιούνιο 2012 έχει υλοποιήσει μια νέα 
πολιτική, το «Δίκτυο Συνεργαζομένων 
Υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ».

Το ΤΕΠΑΚ με την συνεργασία ιδιωτών 
εξασφάλισε την ενοικίαση των υποστατικών 
τους σε φοιτητές. Σε σύνολο 172 κλινών που 
είχαν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο 
«Δίκτυο», μόνο οι 76 κλίνες έχουν 
αξιολογηθεί και ενταχθεί στο «Δίκτυο». 

Στο «Δίκτυο» έχουν ενταχθεί πλήρως 
εξοπλισμένα διαμερίσματα τα οποία έχουν 
αξιολογηθεί από το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο και πληρούν συγκεκριμένες 
προϋποθέσεις, διασφαλίζοντας για τους 
φοιτητές του ΤΕΠΑΚ ποιότητα στη διαμονή 
και καθορισμένο ύψος ενοικίου. 

Το ανώτατο ποσό μηνιαίου ενοικίου ανά τύπο 
υποστατικού, νοουμένου ότι είναι σε καλή 
κατάσταση και διαθέτει τον απαραίτητο 
εξοπλισμό, σε σχέση και με το αποτέλεσμα 
της αξιολόγησης ορίζεται ως εξής:

ΦΟΙΤΗΤΙΚΑ 
ΘΕΜΑΤΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΤΥΠΟΣ ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 
ΙΙΙ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 
ΙΙ

ΜΗΝΙΑΙΟ 
ΕΝΟΙΚΙΟ 
Ι

Δωμάτιο 
(τύπου 
ξενοδοχείου) €320 €300 €280

Στούντιο €380 €360 €340

Ενός  
υπνοδωματίου 
(μονάρι) €420 €400 €380

Δύο  
υπνοδωματίων 
(δυάρι) €530 €510 €490

Τριών  
υπνοδωματίων 
(τριάρι) €630 €610 €590

Κατοικίες με 
περισσότερα 
από 3 
υπνοδωμάτια

Αναλόγως μεγέθους και 
κατάστασης

 
 
Η πρώτη χρονιά εφαρμογής της νέας 
πολιτικής κρίνεται επιτυχημένη, εφόσον 
έχουν ενοικιαστεί μέχρι στιγμής το 88%  
των διαμερισμάτων που εντάχθηκαν στο  
«Δίκτυο».

Παροχή βοήθειας σε νέους φοιτητές για 
εξασφάλιση στέγης από ιδιώτες, μέσα 
από κατάλογο με διαθέσιμα διαμερίσματα 
προς ενοικίαση από ιδιώτες, ο οποίος 
ενημερώνεται σε τακτική βάση 
Το Γραφείο Στέγασης διατηρεί ολόχρονα 
κατάλογο με διαθέσιμα διαμερίσματα από 
Ιδιώτες. Σκοπός του καταλόγου είναι η 
παροχή βοήθειας στους φοιτητές του 
ΤΕΠΑΚ, στην προσπάθεια τους για  
εξεύρεση στέγης. Το ΤΕΠΑΚ δεν διατηρεί 
οποιασδήποτε μορφής σχέση με τους 
ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων, ή με τυχόν 
μεσάζοντες αυτών.

Στην ιστοσελίδα του Γραφείου Στέγασης, 
υπάρχουν καταχωρημένα τα πιο κάτω 
διαμερίσματα, με συνολικά 179 κλίνες: 

ΤΥΠΟΣ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ 
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

ΕΥΡΟΣ 
ΤΙΜΩΝ

Στούντιο 16 €200 - 

€465

Μονάρι 23 €300 - 

€520

Δυάρι 41 €400 - 

€630

Τριάρι 20 €450 - 

€730

Τεσσάρι 2 €780 - 

€850

Σημειώνεται ότι μέχρι σήμερα, η πλειονότητα των 

φοιτητών που ενοικιάζουν διαμέρισμα στον ιδιωτικό 

τομέα, εξυπηρετείται από τον κατάλογο. 

Θερινή Διαμονή «ειδικών 
φιλοξενουμένων» 
Το καλοκαίρι του 2012 εφαρμόστηκε για 
πρώτη χρονιά η πολιτική της θερινής 
διαμονής «ειδικών φιλοξενουμένων». Με τη 
νέα πολιτική το όφελος για το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο είναι πολλαπλό, αφενός διότι 
εξυπηρετείται η ακαδημαϊκή κοινότητα, 
προσωπικό και συνεργάτες του 
πανεπιστημίου, σε μία περίοδο, όπου είναι 
ιδιαίτερα δύσκολο να εξευρεθεί χαμηλού 
κόστους διαμονή και αφετέρου επωφελείται 
το 1/3 των ενοίκων των φοιτητικών εστιών 
εφόσον απαλλάσσεται από την καταβολή του 
ενοικίου για την θερινή περίοδο.

Κατά την περίοδο υλοποίησης του 
προγράμματος θερινής διαμονής «ειδικών 
φιλοξενουμένων», αξιοποιήθηκαν συνολικά 
46 διαφορετικά διαμερίσματα με 59 κλίνες σε 
6 κτήρια. Φιλοξενήθηκαν συνολικά 120 
διαφορετικά άτομα, με σύνολο 1820 
διανυκτερεύσεις.

Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και 
Εύημερίας Φοιτητών 
Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και 
Ευημερίας Φοιτητών υλοποιεί πολιτικές για τη 
στήριξη φοιτητών με κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα. Επιπρόσθετα εργάζεται για το 
μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και υλοποίηση 
καινοτόμων στρατηγικών για δημιουργία ή/ 
και ενίσχυση υποδομών και θεσμών 
φοιτητικής μέριμνας, πέραν των συμβατικών 
μεθόδων οικονομικής ενίσχυσης:

Κρατικό Φοιτητικό Πακέτο 
Στα πλαίσια κυβερνητικής πολιτικής για την 
στήριξη φοιτητών με κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα, το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης 
προκήρυξε διαδικασία παραλαβής αιτήσεων 
για παραχώρηση οικονομικής ενίσχυσης σε 
είδος για το 2012. Παρελήφθησαν 783 
αιτήσεις φοιτητών οι οποίες μοριοδοτήθηκαν 
στην βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων 
μετά από ενδελεχή έλεγχο στα απαραίτητα 
δικαιολογητικά (φορολογικές δηλώσεις, 
ασφαλιστέες αποδοχές, ιατρικά 
πιστοποιητικά, κ.ά.).

Κατά το 2012 υποβλήθηκαν συνολικά 783 
αιτήσεις. Κρίθηκαν ως δικαιούχοι συνολικά 
513 αιτητές για κουπόνια σίτισης, 511 αιτητές 
για επίδομα αγοράς βιβλίων και 136 αιτητές 
για επίδομα αγοράς ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Το Γραφείο προχώρησε στην 
καταβολή των επιδομάτων για αγορά 
υπολογιστή και βιβλίων αφού παρέλαβε και 
εξέτασε αποδείξεις αγοράς των πιο πάνω. 
Επιπρόσθετα για το σκοπό της πολιτικής 
αυτής, εξέδωσε κουπόνια σίτισης σε μπλοκ 
για τους 511 δικαιούχους και τους τα διάθεσε 
για να τα χρησιμοποιήσουν στο Φοιτητικό 
Εστιατόριο.

Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών 
Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μέσω του 
Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών του οποίου 
τη γενική εποπτεία έχει το Γραφείο, 
χρηματική στήριξη σε φοιτητές στη βάση 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. Πρόκειται 
για ετήσιες χορηγίες-υποτροφίες που 
προκηρύσσονται και βασίζονται στα 
καθορισμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια  
ή για έκτακτη οικονομική βοήθεια που 
προσφέρεται σε αριθμό φοιτητών κατ’ 
εξαίρεση.

Κατά τη διάρκεια του 2012 το Γραφείο 
παρέλαβε αιτήσεις και επέδωσε τις πιο 
κάτω Υποτροφίες μέσω του Σωματείου:

8 ετήσιες υποτροφίες, Ιεράς Μητρόπολης 
Λεμεσού για φοιτητές του ΤΕΠΑΚ ύψους 
1,500 ευρώ έκαστη 

4 ετήσια Οικονομικά χορηγήματα Σωματείου 
Ευημερίας Φοιτητών ύψους 1,500 ευρώ

1 ετήσια υποτροφία ΕΣΕΛ-ΣΠΟΛΠ ύψους 
1,700 ευρώ

1 ετήσια υποτροφία Συντεχνίας Υπαλλήλων 
του ΤΕΠΑΚ ύψους 1,500 ευρώ

1 ετήσια υποτροφία Ζωζώς Λοφίτου ύψους 
1,000 ευρώ

Επιπρόσθετα το Σωματείο μετά από εισήγηση 
του Γραφείου ενίσχυσε έκτακτα 5 φοιτητές με 
πολύ σοβαρά κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα με το συνολικό χρηματικό ποσό 
των €5,000 ευρώ.

Υποτροφίες Ελλαδιτών Φοιτητών 
Στα πλαίσια του Εκπαιδευτικού Μνημονίου 
Συνεργασίας μεταξύ της Κυπριακής 
Δημοκρατίας και της Ελληνικής Κυβέρνησης, 
παραχωρήθηκαν 20 Υποτροφίες (αξίας 
€4,000 έκαστη) σε κάθε πρωτεύσαντα 
Ελλαδίτη Φοιτητή στις Πανελλήνιες 
Εξετάσεις, μια για κάθε Σχολή. Η συνολική 
αξία των Υποτροφιών ανήλθε σε €80,000 
ευρώ.

Διαχείριση Καφεστιατορίων  
και Κυλικείων 
Το Γραφείο είναι αρμόδιο για την εύρυθμη 
λειτουργία του πανεπιστημιακού Εστιατορίου, 
του Κυλικείου και του Φοιτητικού Καφενείου. 
Οι εν λόγω χώροι λειτουργούν κάτω από την 
εποπτεία του Γραφείου, με ελεγχόμενο 
τιμοκατάλογο σε χαμηλές τιμές. Επιπρόσθετα, 
οι δικαιούχοι κουπονιών σίτισης μπορούν να 
τα χρησιμοποιούν (μόνο) στο 
Πανεπιστημιακό Εστιατόριο. Το Γραφείο 
ελέγχει μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης 
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Καφεστιατορίων και Κυλικείων θέματα όπως 
την ποιότητα και την ποσότητα των 
εδεσμάτων, την καθαριότητα, την 
εξυπηρέτηση και το ωράριο λειτουργίας.

Διακίνηση 
Το Γραφείο έχει αναπτύξει στενή συνεργασία 
με την  Εταιρεία Αστικών Λεωφορείων (ΕΑΛ) 
και την Εταιρεία Μεταφοράς Επιβατών 
Λεμεσού (ΕΜΕΛ) με στόχο την καλύτερη 
εξυπηρέτηση των φοιτητών στο θέμα της 
διακίνησης τους. Στα πλαίσια συμφωνίας που 
επιτεύχθηκε μέσω διαδικασίας προσφορών,  
η ΕΜΕΛ προσφέρει σε όλους ανεξαίρετα 
τους φοιτητές του Πανεπιστημίου τη 
δυνατότητα δωρεάν χρήσης όλων των 
λεωφορειακών γραμμών στο αστικό δίκτυο 
της Λεμεσού, με την επίδειξη της φοιτητικής 
ταυτότητας κατά την επιβίβαση. Παράλληλα, 
έχει δρομολογηθεί ειδική διαδρομή με  
Shuttle Bus (μικρά λεωφορεία) η οποία 
συνδέει όλα τα κτήρια του Πανεπιστημίου.

Οι αναχωρήσεις είναι κάθε 15 λεπτά τις ώρες 
υψηλής ζήτησης και κάθε 20 ή 30 λεπτά τις 
ώρες μικρότερης ζήτησης όπου εκτελούνται 
δρομολόγια από τις 7:30 το πρωί μέχρι τις 
7:30 το βράδυ, καθημερινά για όλες τις 
εργάσιμες ημέρες του ακαδημαϊκού έτους.  
Το δρομολόγιο είναι διαμορφωμένο και 
μισθωμένο αποκλειστικά για τις ανάγκες του 
πανεπιστημίου και η χρήση του είναι δωρεάν 
για όλη την πανεπιστημιακή κοινότητα με 
επίδειξη φοιτητικής ταυτότητας ή ταυτότητας 
προσωπικού.

Το Γραφείο διενεργεί τακτικούς ελέγχους  
στα δρομολόγια με σκοπό την εύρυθμη 
λειτουργία σε ότι αφορά την τήρηση των 
δρομολογίων, ωραρίων, εξυπηρέτησης και 
ασφάλειας των επιβατών.

Γραφείο Συμβουλευτικής 
Στήριξη Φοιτητών με Ειδικές Ανάγκες 
Κατά το έτος 2012, το Γραφείο 
Συμβουλευτικής συνεργάστηκε με 90 
φοιτητές και φοιτήτριες με σοβαρά ιατρικά, 
μαθησιακά και ψυχολογικά προβλήματα. 
Σαράντα εννέα φοιτητές έλαβαν στήριξη 
μέσω της ενημέρωσης του Τμήματος και 
διευκολύνσεων κατά τις εξετάσεις.  
Δεκαοκτώ φοιτητές έλαβαν ατομική 
διδακτική-φροντιστηριακή στήριξη και δύο 
φοιτητές είχαν συνοδεία. Οι περιπτώσεις 
αξιολογούνται και οι διευκολύνσεις 

αποφασίζονται μετά από προσωπική 
συνάντηση των φοιτητών με το προσωπικό 
του Γραφείου Συμβουλευτικής. Το ποσό που 
δαπανήθηκε συνολικά για την στήριξη 
φοιτητών με ειδικές ανάγκες για το 
ακαδημαϊκό έτος 2011-2012 ήταν €26,300. 

Ειδικά Κριτήρια για Εισαγωγή Φοιτητών 
ως Υπεράριθμων 
Το 2012 για τις διάφορες «ειδικές 
κατηγορίες» υποβλήθηκαν συνολικά 250 
αιτήσεις και παραχωρήθηκαν 59 θέσεις που 
αντιστοιχούν στο 14% του συνολικού 
αριθμού θέσεων. Για τις θέσεις των ειδικών 
κατηγοριών δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν 
μόνο όσοι παρακάθισαν στις Παγκύπριες 
Εξετάσεις του 2012, είχαν εξεταστεί σε 
μαθήματα που τους επέτρεπαν πρόσβαση 
στα Τμήματα προτίμησής τους στο ΤΕΠΑΚ 
και είχαν γενικό βαθμό πρόσβασης 
τουλάχιστον 80% της βαθμολογίας του 
τελευταίου εισακτέου σε κάθε Τμήμα. Η 
κατανομή των θέσεων στις ειδικές 
κατηγορίες, έγινε επίσης με αποκλειστικό 
κριτήριο το γενικό βαθμό πρόσβασης, 
νοουμένου ότι οι υποψήφιοι πληρούσαν τα 
κριτήρια για συμπερίληψη στις ειδικές 
κατηγορίες. Σε ορισμένες περιπτώσεις 
χρειάστηκε η γνωμάτευση Ιατροσυμβουλίου, 
όπως προνοούν οι Κανονισμοί και Κανόνες. 

Συμβουλευτική Στήριξη Φοιτητών 
Το Γραφείο Συμβουλευτικής του 
Tεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου έχει  
ως στόχο να στηρίζει και να βοηθά φοιτητές 
που επιθυμούν Συμβουλευτική και 
Ψυχοθεραπευτική στήριξη και καθοδήγηση. 
Οι φοιτητές μπορούν να εκφραστούν και να 
συζητήσουν για ευρύ φάσμα θεμάτων που 
πιθανόν να τους απασχολούν. Κάποιες από 
τις δυσκολίες που συχνά αντιμετωπίζουν οι 
φοιτητές συμπεριλαμβάνουν κατάθλιψη, 
χαμηλή αυτοεκτίμηση, προβλήματα στις 
διαπροσωπικές σχέσεις, δυσκολία στη 
προσαρμογή στην φοιτητική κοινότητα και 
φοιτητικές δραστηριότητες, οικογενειακές 
δυσκολίες, ακαδημαϊκό άγχος και 
προβλήματα μελέτης, σύγχυση για 
σημαντικές αποφάσεις, κρίση ταυτότητας και 
άλλα που κατά συνέπεια επηρεάζουν την 
ακαδημαϊκή τους σταδιοδρομία, προσωπική 
και κοινωνική ανάπτυξη. 
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Μέσα στο πλαίσιο της Ατομικής 
Συμβουλευτικής και Ψυχοθεραπείας δίνεται  
η ευκαιρία στους φοιτητές/τριες να μιλήσουν 
για θέματα που τους απασχολούν και να 
μάθουν νέους τρόπους αντιμετώπισης 
καταστάσεων και διαχείρισης των 
συναισθημάτων τους. Το Γραφείο 
Συμβουλευτικής διοργανώνει παρουσιάσεις 
και εργαστήρια με θέματα που αφορούν στην 
ψυχική και σωματική υγεία, προσωπικές και 
οικογενειακές σχέσεις και κοινωνικά θέματα 
που απασχολούν τους φοιτητές/τριες και 
παράλληλα κατά διαστήματα ετοιμάζεται και 
διανέμεται ενημερωτικό υλικό στο χώρο του 
Πανεπιστημίου. Επίσης υπάρχει αριθμός 
άρθρων και ερωτηματολογίων αυτοβοήθειας 
καθώς και ενημερωτικού υλικού στην 
ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας. Το ακαδημαϊκό έτος 
2011-2012 το Γραφείο Συμβουλευτικής 
ξεκίνησε το πρόγραμμα E-Counseling. 

Γραφείο Σταδιοδρομίας 
Το Γραφείο Σταδιοδρομίας της Υπηρεσίας 
Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας 
λειτούργησε κατά την διάρκεια του έτους 
2010, με κύριο στόχο την πληροφόρηση και 
υποστήριξη των φοιτητών του Πανεπιστημίου 
στη λήψη απόφασης σε θέματα σπουδών, 
σταδιοδρομίας, πρακτικής άσκησης και 
απασχόλησης, και προσπάθησε να αναπτύξει 
δεσμούς συνεργασίας ανάμεσα στο 
πανεπιστήμιο και τον παραγωγικό ιστό της 
χώρας.  

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012 
πραγματοποιηθήκαν ατομικές και ομαδικές 
συναντήσεις με 100 φοιτητές περίπου, με 
θέματα την  εξεύρεση μεταπτυχιακού 
προγράμματος, τη βοήθεια στη συμπλήρωση 
αιτήσεων και στη σύνταξη βιογραφικού 
σημειώματος, αυτοπεριγραφικής 
εκθεσης,συνοδευτικής επιστολής κ.ά. 

Το Γραφείο δημοσίευσε, μέσω της 
ηλεκτρονικής έκδοσης με τίτλο 
«ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ», μεγάλο αριθμό κενών 
θέσεων εργασίας για φοιτητές και 
απόφοιτους , σημαντικό αριθμό υποτροφιών 
για σπουδές τόσο στην Κύπρο όσο και στο  
εξωτερικό, καθώς και σωρεία άλλων 
πληροφοριών που αναφέρονται στις 
λειτουργίες, τις δραστηριότητες και τις 
εκδηλώσεις του Γραφείου και νέα που 

αφορούν σε όλους τους επιμέρους τομείς και 
τις υπηρεσίες του (Συμβουλευτική, 
Απασχόληση, Εκπαίδευση).

Διοργάνωσε επίσης σειρά εκδηλώσεων σε 
συνεργασία με διάφορους φορείς, που σκοπό 
είχε την στήριξη των φοιτητών στο ξεκίνημα 
της επιστημονικής/επαγγελματικής τους 
σταδιοδρομίας. Συνοπτικά αναφέρονται οι 
παρακάτω εκδηλώσεις: 

Γραφείο Αθλητισμού 
Με τη σύσταση του Γραφείου Αθλητισμού τον 
Ιούνιο του 2008, καθορίστηκε η πολιτική 
ανάπτυξης του και δόθηκε έμφαση στην 
ανάπτυξη θαλάσσιων αθλημάτων κυρίως της 
Ιστιοπλοΐας, Κωπηλασίας όπως και αθλημάτων 
μη ευρέως γνωστών βουνού και παραλίας, 
όπως εξερεύνηση περιβάλλοντος και 
χιονοδρομίας. Παράλληλα, προωθήθηκε η 
διάδοση του μαζικού αθλητισμού, 
ποδοόσφαιρο, καλαθόσφαιρα.

Λαμβάνοντας υπόψη το ενδιαφέρον αλλά και 
τις δυνατότητες της πανεπιστημιακής 
κοινότητας μέσα από τις δηλώσεις 
συμμετοχής και τις κατ́ ιδίαν προτάσεις τους 
προς το Γραφείο Αθλητισμού, επιλέγηκαν τα 
πιο κάτω αθλήματα να στελεχώσουν το 
χειμερινό αλλά και το εαρινό αθλητικό 
πρόγραμμα του 2011-2012.    

Εσωτερικά Πρωταθλήματα Πανεπιστημίου 
Στα πρωταθλήματα δικαίωμα συμμετοχής  
είχε όλη η πανεπιστημιακή κοινότητα, δόθηκε 
έμφαση στη συμμετοχή, στο fair play, και 
γενικά στο παιγνίδι και όχι αποκλειστικά  
στη νίκη. 

Όπως ήταν αναμενόμενο το πρώτο άθλημα 
που κυριάρχησε ήταν το futsal ανδρών με  
20 ομάδες των 7-8 ατόμων / ομάδα. Τα 
πρωταθλήματα περιελάμβαναν τουρνουά 
beach volley, επιτραπέζια αντισφαίριση, 
τοξοβολία, ιστιοπλοΐα, καλαθόσφαιρα 3χ3, 
ανώμαλο δρόμο κ.ά..

Πανεπιστημιακά Πρωταθλήματα ΚΟΠΑ - 
Αγωνιστικός Αθλητισμός - Τουρνουά 
Η ομάδα του Futsal κατέκτησε για 2η συνεχή 
χρονιά την 1η θέση στο πιο γνωστό και 
ενδιαφέρον από πλευράς συναγωνισμού 
πρωτάθλημα Πανεπιστημίων. Παράλληλα, το 
Πανεπιστήμιο συμμετείχε με αξιώσεις στο 
πρωτάθλημα Futsal γυναικών, καλαθόσφαιρα 
ανδρών αλλά και γυναικών, στο πρωτάθλημα 
αντισφαίρισης και επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης αλλά και ανωμάλου δρόμου.

Τουρνουά 
Το Γραφείο Αθλητισμού διοργάνωσε με 
επιτυχία ανοικτά μονοήμερα τουρνουά 
καλαθόσφαιρας 3Χ3, επιτραπέζιας 
αντισφαίρισης, beach volley, ιστιοπλοΐας, 
τοξοβολίας και ανωμάλου δρόμου.

Διεθνείς Πανεπιστημιακές Διοργανώσεις  
(Ευρωπαϊκά Πανεπιστημιακά 
Πρωταθλήματα EUSA )  
Ως πρωταθλήτρια ομάδα ανδρών στο Futsal 
σε Εθνικό επίπεδο, η ομάδα συμμετείχε το 
2011 στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό 
Πρωτάθλημα EUSA στη Φιλανδία 
λαμβάνοντας την 21η θέση, και στο 
Ευρωπαϊκό τουρνουά Futsal Πανεπιστημίων 
στο Μιλάνο της Ιταλίας το 2012 λαμβάνοντας 
την πολύ τιμητική 1η θέση.

Ψυχαγωγικός Αθλητισμός 
Στόχος παραμένει η προαγωγή υγείας, 
ευεξίας και ψυχαγωγίας κατόπιν ενεργής 
συμμετοχής όλης της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, την οποία το Γραφείο Αθλητισμού 
έθεσε ως βάση προτεραιότητας.

Καλοκαιρινές Δραστηριότητες  
Τα Γραφείο Αθλητισμού με τη λήξη των 
μαθημάτων της ακαδημαϊκής χρονιάς στα 
πλαίσια του καλοκαιριού και συνέχισης της 
προσφοράς αθλητικών δραστηριοτήτων, 
διοργάνωσε καλοκαιρινά μαθήματα 
κολύμβησης  και κωπηλασίας, ιστιοπλοΐας και 
αεροβικής στη παραλία.

Φοιτητικοί Όμιλοι Αθλημάτων 
Με οδηγίες της Ευρωπαϊκής  Ένωσης για δια 
βίου εκπαίδευση και άθληση, (Λευκή Βίβλος 
πρώτοι επίσημοι κανόνες για τον αθλητισμό) 
συνεχίστηκε με επιτυχία για 3η χρονιά το 
πρόγραμμα ανάπτυξης Φοιτητικών Ομίλων 
Αθλημάτων μέσω του Γραφείου Αθλητισμού 
με σειρά αθλημάτων.

ΤΙΤΛΟΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 
(ΑΤΟΜΑ)

Career Fair 150

Postgraduate education fair 400

Erasmus για Νέους  
επιχειρηματίες 20

Ευρωπαϊκά Δίκτυα  
κινητικότητας «EURES, 
EUROPASS και  
ΠΛΩΤΕΑΣ» 30

Παρουσίαση του Συλλόγου  
Πολιτικών Μηχανικών  
Κύπρου – Τομείς Απασχόλησης  
Πολιτικού Μηχανικού στην  
Κύπρο

Παρουσίαση του  
Συνδέσμου Αγρονόμων- 
ΤοπογράφωνΜηχανικών  
Κύπρου – Τομείς  
Απασχόλησης Τοπογράφου 
Μηχανικού στην Κύπρο

150

Προσωπική Οργάνωση και  
Διαχείριση Χρόνου 35

Διοργάνωση εργαστηριών με 
θέμα: «Συγγραφή Βιογραφικού 
Σημειώματος και Παρουσίαση 
σε Συνέντευξη Επιλογής  
Προσωπικού» 45

Πράσινα Επαγγέλματα  
Επαγγέλματα με Μέλλον 40

Τι ζητούν σήμερα οι  
εργοδότες από τους  
νεαρούς απόφοιτους 35

Εργαστήρι με θέμα «Φτιάξε  
το δικό σου Ευρωπαϊκό  
Βιογραφικό Σημείωμα» 40
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Αθλητικοί χώροι Πανεπιστημίου 
Το Γραφείο Αθλητισμού έχει την ευθύνη για 
τους πιο κάτω αθλητικούς χώρους: 

•  Αθλητικό κέντρο ΓΣΟ (περιλαμβάνει 2 
Γήπεδα futsal, Γήπεδο καλαθόσφαιρας 
-αντισφαίρισης, Διάδρομος με πλαστικό 
τάπητα απόστασης 250 μέτρων για Jogging, 
ή περπάτημα, κλειστή αίθουσα αθλοπαιδιών, 
Γραφεία με όλους τους βοηθητικούς 
χώρους). 

•  Γυμναστήριο Πανεπιστημίου (περιλαμβάνει 
αίθουσα οργάνων fitness, αίθουσα 
αεροβικής, χορού, πολεμικών τεχνών, 
πισίνα, χώρο ηλεκτρικών δρόμων και 
στατικών ποδηλάτων, βοηθητικούς 
χώρους). 

•  Κλειστή αίθουσα Ά Tεχνικής (περιλαμβάνει 
γήπεδο καλαθόσφαιρας, πετόσφαιρας,  
futsal με όλους τους βοηθητικούς χώρους).

•  Παραλία (σημείο ακτής Ολυμπίου Διός 
έναντι Debenhams) περιλαμβάνει 2 γήπεδα 
beach volley. 

Φοιτητικοί Ομίλοι 
Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
λειτουργούν φοιτητικοί όμιλοι που καλύπτουν 
ένα ευρύ φάσμα ενδιαφερόντων σε θέματα 
πολιτισμού, τεχνών και ψυχαγωγίας.  
Η δυνατότητα ενασχόλησης των φοιτητών  
με τα εξω-πανεπιστημιακά τους ενδιαφέροντα 
όπως τη μουσική, το χορό, τη δημοσιογραφία, 
το θέατρο κ.ά., τους προσφέρει πλούσιες 
εμπειρίες μάθησης και αξέχαστες αναμνήσεις 
από τη φοιτητική τους ζωή.

Η Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας (ΥΣΦΜ) του Πανεπιστημίου 
παρέχει καθοδήγηση για τη σύσταση και 
λειτουργία φοιτητικών ομίλων.  Απαραίτητη 
προϋπόθεση σύστασης φοιτητικών ομίλων 
είναι η κατάθεση καταστατικού στην 
Yπηρεσία και η έγκριση των σκοπών και 
δραστηριοτήτων των ομίλων από τις αρχές 
του Πανεπιστημίου. Η ίδρυση και λειτουργία 
ομίλων εξαρτάται από την πρωτοβουλία και 
το ενδιαφέρον των ίδιων των φοιτητών.

Oι εγκεκριμένοι όμιλοι έχουν πρόσβαση  
σε ταχυδρομικές θυρίδες, πινακίδες 
ανακοινώσεων και ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
(e-mail). Kάθε εγκεκριμένος όμιλος 
επιχορηγείται από το κονδύλι επιχορήγησης 
φοιτητικών δραστηριοτήτων.  

Η ΥΣΦΜ εκδίδει Πιστοποιητικά Συμμετοχής 
σε όλους τους φοιτητές που κατά τη διάρκεια 
των σπουδών τους είχαν ενεργό συμμετοχή 
σε φοιτητικούς ομίλους. Tα πιστοποιητικά 
αυτά ενισχύουν την εικόνα των φοιτητών 
στην αγορά εργασίας ή/και σε περίπτωση 
αίτησής τους για μεταπτυχιακές σπουδές.

Το 2012 στο Πανεπιστήμιο λειτουργούν οι 
πιο κάτω 22 φοιτητικοί ομίλοι:

•  Όμιλος Γελοιογραφίας και Κινουμένων 
Σχεδίων 

•  Όμιλος Εθελοντισμού και Κοινωνικής 
Προσφοράς 

•  Όμιλος Φιλοξενίας και Τουρισμού  
«Ξένιος Ζευς»

• Όμιλος Ψυχαγωγίας 
• Όμιλος Rock & Metal Μουσικής 
• Μουσικός Όμιλος 
• Θεατρικός Όμιλος 
• Χορευτικός Όμιλος 
• Δημοσιογραφικός Όμιλος 
•  Όμιλος Ορθόδοξης Χριστιανικής 

Παράδοσης 
• Όμιλος Ζίου Ζίτσου 
• Όμιλος Ξένων Γλωσσών και Κουλτούρας 
• Όμιλος Περιβάλλοντος 
• Όμιλος Φίλων Βιβλιοθήκης 
• Όμιλος Νέων Τεχνολογιών 
• Όμιλος Φίλων Βουνού και Θάλασσας 
• Όμιλος Γραφιστικής και Πολυμέσων
•  Όμιλος Θαϊλανδέζικης Πυγμαχίας  

(Muay Thai)
• International Student Club 
• Όμιλος Υποβρύχιων Δραστηριοτήτων 
• Όμιλος Κρητών
• Όμιλος Ποδηλασίας
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Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, πέρα 
από την υψηλού επιπέδου έρευνα και 
διδασκαλία, ενδιαφέρεται και για τα 
πολιτιστικά και κοινωνικά θέματα, σε διάφορα 
επίπεδα και μορφές έκφρασης. 
Αναγνωρίζοντας ότι οι νέοι μας ζουν σε μια 
εποχή πολιτισμικής αλλαγής και 
πολυμορφίας, το Πανεπιστήμιο φιλοδοξεί να 
συμβάλει στον κοινωνικό διάλογο αλλά και 
στην πολιτιστική και καλλιτεχνική δημιουργία 
και ανάπτυξη, με σεβασμό στη 
διαφορετικότητα.

Κατά το 2012, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ανέπτυξε έντονη δραστηριότητα 
στον τομέα της κοινωνικής και πολιτιστικής 
προσφοράς με στόχο τον εκσυγχρονισμό 
της κοινωνίας, την αειφόρο ανάπτυξη και 
γενικότερα την ικανοποίηση των θεμελιωδών 
προκλήσεων που αντιμετωπίζει η κυπριακή 
κοινωνία. 

Σημαντική συνιστώσα στην προσπάθεια του 
Πανεπιστημίου για κοινωνική παρέμβαση, 
αποτελεί η συνεργασία του με τοπικούς και 
παγκύπριους φορείς.

Από τον Ιανουάριο του 2012 εγκαινιάστηκε η 
συνεργασία του ΤΕΠΑΚ με τον Λαογραφικό 
Όμιλο Λεμεσού, σε μια φιλόδοξη 
συνδιοργάνωση Προγράμματος Κατάρτισης 
και Επιμόρφωσης δασκάλων παραδοσιακού 
χορού, διάρκειας ενός έτους. Το πρόγραμμα, 
το οποίο στήριξαν οι Πολιτιστικές Υπηρεσίες 
του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
περιελάμβανε θεωρητικά μαθήματα και 
διδασκαλία ρεπερτορίου, με διδάσκοντες 
πανεπιστημιακούς και δασκάλους από την 
Ελλάδα και την Κύπρο. Στόχοι του 
Προγράμματος ήταν η θεωρητική και τεχνική 

κατάρτιση των σπουδαστών με σκοπό τη 
σωστή διδασκαλία παραδοσιακού χορού σε 
συλλόγους και τοπικά σύνολα, καθώς και η 
ανάπτυξη κριτικής σκέψης και 
επαγγελματικής συνείδησης των δασκάλων 
χορού.

Το Πανεπιστήμιο κατά την περασμένη 
χρονιά συμμετείχε στην διοργάνωση 
διαφόρων πολιτιστικών φεστιβάλ τα οποία 
παρουσιάστηκαν στη Λεμεσό: 
•  Παρουσίαση του διήμερου Φεστιβάλ 

Γαλλοφωνίας σε συνεργασία με την Αlliance 
Française de Limassol, στις εγκαταστάσεις 
του Πανεπιστημίου.

•  Διήμερη προβολή Βραβευμένων 
Ευρωπαϊκών Ταινιών Μικρού Μήκους  
σε συνεργασία με το Ίδρυμα ARTos στις 
εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου.

•  Συνεργασία για τέταρτη συνεχή χρονιά με 
την Brave New Media για την παρουσίαση 
του 7ου Διεθνούς Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Λεμεσού.

Εξάλλου, Το Hack Cyprus 2012, το πρώτο 
Hackathon που έγινε ποτέ στην Κύπρο, 
πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του 
ΤΕΠΑΚ, συγκεντρώνοντας πάνω από 100 
συμμετέχοντες για 32 ώρες σε ένα 
μαραθώνιο καινοτόμων και πρωτοποριακών 
ηλεκτρονικών εφαρμογών. Το Hack Cyprus 
2012 διοργανώθηκε από το ΤΕΠΑΚ και το 
Cypriot Enterprise Link.

Μια άλλη πτυχή της κοινωνικής προσφοράς 
του ΤΕΠΑΚ είναι η παραχώρηση των 
υποδομών και του εξοπλισμού του σε 
τοπικούς αλλά και παγκύπριους πολιτιστικούς 
φορείς, καθώς και μη κερδοσκοπικούς 
οργανισμούς για τη διοργάνωση εκδηλώσεων, 
ημερίδων και άλλων δραστηριοτήτων. Μερικά 
από τα οργανωμένα σύνολα που έχουν 

συνεργαστεί με το ΤΕΠΑΚ ή έχουν 
φιλοξενηθεί χωρίς οικονομική επιβάρυνση 
στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, είναι 
το Επιμελητήριο Καλών Τεχνών Κύπρου  
(Ε.ΚΑ.ΤΕ.), η Παγκύπρια Ομοσπονδία 
Γυναικείων Οργανώσεων (ΠΟΓΟ), οι Φίλοι 
της Γης Κύπρου, το Κυπριακό Κέντρο 
Μελετών (ΚΥΚΕΜ), ο Όμιλος 
Προβληματισμού για τον Εκσυγχρονισμό της 
Κοινωνίας μας (ΟΠΕΚ), η accept - ΛΟΑΤ 
Κύπρου, ο Όμιλος Οινοφίλων Κύπρου, το 
Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο 
Κύπρου (ΕΤΕΚ), το Κυπριακό Ίδρυμα 
Προστασίας του Περιβάλλοντος Terra 
Cypria, η Στέγη Σύγχρονου Χορού Λεμεσού, 
το Ινστιτούτο Ερευνών Προμηθέας, ο 
Ποδηλατικός Όμιλος Λεμεσού, ο Κυπριακός 
Σύνδεσμος Αναζωογόνησης (ΚΥΣΑΝ) κ.ά.. 

Εκδηλώσεις και δραστηριότητες 
Αποστολή του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου είναι να διαδραματίσει και να 
αναπτύξει καταλυτικό ρόλο στη σύγχρονη 
κοινωνία, να καταστεί χώρος διαλόγου και 
παραγωγής πολιτικής για τα μεγάλα πολιτικά, 
οικονομικά, επιστημονικά, πολιτιστικά και 
κοινωνικά προβλήματα της εποχής.

Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, τα 
Τμήματα και οι Σχολές του Πανεπιστημίου 
διοργάνωσαν κατά το 2012 επιστημονικές 
διαλέξεις, σεμινάρια, ημερίδες και άλλες 
εκδηλώσεις καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα 
θεμάτων συνυφασμένων με τα επιστημονικά 
και ερευνητικά αντικείμενα των Τμημάτων και 
των Σχολών. 

Παράλληλα με τη διοργάνωση εκδηλώσεων, 
το Πανεπιστήμιο πρωτοστάτησε σε 
διάφορες δραστηριότητες κοινωνικού 
χαρακτήρα: 
•  Λαμβάνοντας υπόψη αφενός την παρουσία 

περιορισμένων χώρων στάθμευσης στο 
κέντρο της πόλης και αφετέρου τις 
δυνατότητες του Πανεπιστημίου για 
συμβολή στην άμβλυνση του προβλήματος 
που απασχολεί το κοινό, αποφάσισε κατά 
το 2012 όπως παραμένουν ανοικτοί και 
δωρεάν για το κοινό οι χώροι στάθμευσης 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού. 

•  Η Επιτροπή Αιμοδοσίας του 
Πανεπιστημίου, στο πλευρό της Τράπεζας 
Αίματος, διοργάνωσε για 4η συνεχή χρονιά 
τις αιμοδοσίες ΤΕΠΑΚ (Απρίλιο και 
Οκτώβριο 2012) συμβάλλοντας έμπρακτα 
στην ανθρωπιστική προσπάθεια για 
συνεισφορά σε αυτούς που έχουν ανάγκη.

•  Τον Φεβρουάριο του 2012 
πραγματοποιήθηκε ενημέρωση των 
προϊσταμένων και των μελών της Υπηρεσίας 
Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
Αγωγής (ΥΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας 
και Πολιτισμού, για τα υφιστάμενα και νέα 
προγράμματα προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών σπουδών, καθώς και για τα 
θέματα φοιτητικής ζωής και ευημερίας.

•  Σε συνεργασία με το Κανάλι 6 
διοργανώθηκε διήμερη εκστρατεία για 
συλλογή τροφίμων και αποστολή τους στην 
Ελλάδα, συγκεντρώνοντας μεγάλο αριθμό 
συσκευασμένων προϊόντων, τα οποία 
ομαδοποιήθηκαν και τοποθετήθηκαν σε 
χαρτοκιβώτια, αναγράφοντας το 
περιεχόμενο τους για εύκολη παραλαβή.

•  Λίγο πριν τις εκλογές του 2012 στην 
Ελλάδα, έκανε πρεμιέρα η ηλεκτρονική 
πλατφόρμα «Choose4Greece», ένας 
ηλεκτρονικός σύμβουλος ψήφου (voting  
advice application), που παρείχε στους 
πολίτες τη δυνατότητα να ενημερωθούν για 
τις θέσεις των κομμάτων σε μία σειρά από 
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σημαντικά πολιτικά θέματα και να 
ανακαλύψουν το βαθμό εγγύτητας των 
πολιτικών τους θέσεων με αυτές των 
κομμάτων. Το «Choose4Greece» ήταν 
αποτέλεσμα μιας ομάδας ερευνητών από 
ευρωπαϊκά πανεπιστημιακά ιδρύματα με 
επικεφαλής το ΤΕΠΑΚ. 

•  Τον Σεπτέμβριο του 2012 διοργανώθηκε 
στο Κτήριο Ανδρέας Θεμιστοκλέους το 
«Πανηγύρι Χαράς του ΤΕΠΑΚ», μια 
Δραστηριότητα Κοινωνικής Εταιρικής 
Ευθύνης για την ενίσχυση των οικονομικά 
ασθενών ομάδων, με τη συλλογή ειδών 
ρουχισμού, υποδημάτων, παιχνιδιών, 
τροφίμων, βιβλίων και μετρητών. Τα αγαθά 
που μαζεύτηκαν, δόθηκαν στην Ιερά 
Μητρόπολη Λεμεσού, για  διανομή τους σε 
οικογένειες και άτομα που είχαν ανάγκη.  

•  Το εργαστήρι Οπτικής Κοινωνιολογίας και 
Μουσειολογίας του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με 
το Συντονιστικό Συμβούλιο Πολιτιστικών 
Φορέων Λεμεσού και το Δήμο Λεμεσού, 
ξεκίνησε κατά το 2012 την Πολιτιστική 
Χαρτογράφηση της πόλης, μια διαδικασία 
που άρχισε με τη δημόσια διαβούλευση και 
εμπλοκή όλων των σχετικών φορέων, 
κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών και 
οικονομικών. 

Ημερίδες και Επιστημονικά Σεμινάρια 
•  Καρδιακή Ανεπάρκεια: Διεπιστημονική 

προσέγγιση, 13 Ιανουαρίου 
•  Postgraduate Education Fair 2012,  

25 Ιανουαρίου 
•  Ενημερωτική παρουσίαση FameLab Κύπρου, 

26 Ιανουαρίου 
•  Οι εξελίξεις στο χώρο των ΜΜΕ,  

οι αλλαγές και οι προκλήσεις,  
29 Ιανουαρίου 

•  Πολιτισμός και Παιδεία: Αντιμέτωποι με την 
κρίση, 30 Ιανουαρίου 2012

•  Ενημερωτική εκδήλωση Τμήματος ΔΙΞΕΤ 
για Μεταπτυχιακές Σπουδές,  
9 Φεβρουαρίου 

•  Ναυτιλιακές Υποδομές: Στρατηγικοί Στόχοι 
για την Κύπρο, 20 Φεβρουαρίου 

•  WISE Science: Global Collaboration  
Opportunities, 22 Φεβρουαρίου 

•  Πράσινα Επαγγέλματα - Επαγγέλματα με 
μέλλον, 22 Φεβρουαρίου 

•  Οικονομικά Εγκλήματα στις Επιχειρήσεις, 
7 Μαρτίου 

•  Αειφορία και προώθηση τουριστικών 
προορισμών σε περιόδους κρίσης, 
9 Μαρτίου 

•  ΤΕΠΑΚ Επιστήμη Τεχνολογία και Κοινωνία 
- θέματα υδρογονανθράκων, 4 Απριλίου 

•  Health Promotion Examples in Cyprus, 
6 Απριλίου 

•  Τερματισμός Οικοδομικών Συμβολαίων, 
25 Απριλίου 

• Career Fair 2012 στο ΤΕΠΑΚ, 27 Απριλίου 
•  WOW Showcase - Best of European  

Design and Advertising Awards, 28 Απριλίου 
•  Για μια νέα πολιτική πορεία μετά τα 

γεγονότα της 11ης Ιουλίου, 30 Απριλίου 
• Φωνές ενάντια στην Ομοφοβία, 23 Μαΐου 
•  Χρήση μοριακής και γενετικής ποσοτικής 

στη βελτίωση του προβάτου της φυλής 
Χίου, 25 Μαΐου 

•  Ημερίδα με θέμα: Το βιολογικό γάλα στην 
Κύπρο, ποιότητα και προοπτικές, 25 Μαΐου 

•  Επιχειρηματικότητα και η Οικονομία της 
Γνώσης, ο δρόμος προς εύρωστη  
οικονομία, 28 Μαΐου 

•  Επίλυση κυκλοφοριακής συμφόρησης  
σε πολύπλοκα αστικά κέντρα, 5 Ιουνίου 

•  Συνάντηση για τη δημιουργία «ΚΙΝΗΣΗΣ 
ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ 
ΚΥΠΡΟΥ», 6 Ιουνίου 

•  Δοχεία υπό πίεση – Πυροσβεστήρες - 
Θεσμικό Πλαίσιο και Εναρμονισμένα 
πρότυπα, 27 Ιουνίου 

•  Προκλήσεις και Προοπτικές της Κυπριακής 
Οικονομίας, 28 Ιουνίου 

•  Course Evaluation, Improvement and  
Preparation, 29 Ιουνίου 

•  Ο Ρόλος του Κέντρου Γλωσσών: Υπηρεσίες 
προς τους κοινωνικούς και παραγωγικούς 
φορείς, 2 Ιουλίου

•  Calcium-regulated transcription networks in 
plant responses to stress, 11 Ιουλίου 

• Nanoscale Transport Seminar, 25 Ιουλίου
• Hackathlon 2012, 1-2 Σεπτεμβρίου 
•  Διάλεξη Καθηγητή Hitoshi Furuta Bridge 

management and control systems,  
7 Σεπτεμβρίου 

•  Transcriptional regulation of drupe ripening: 
from transcriptomics to functional  
genomics, 25 Σεπτεμβρίου 

•  Public Health Concerns Associated with  
Endocrine- Disrupting Chemicals in  
Consumer Products, 5 Οκτωβρίου 

•    Φυσικοί και Ενεργειακοί πόροι - 
Αλληλεπίδραση με το περιβάλλον,  
6 Οκτωβρίου 

•  Συνάντηση των επικεφαλής των 
Νοσηλευτικών Υπηρεσιών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, 9-10 Οκτωβρίου 

•   The dark sides of online participation, 
10 Οκτωβρίου 

•  Water Resources Management –  
Adaptation to Climate Changes,  
15 Οκτωβρίου 

•  Reforming Higher Education in Europe, 
16 Οκτωβρίου 

•  Ημερίδα Ανοικτής Πρόσβασης στο ΤΕΠΑΚ, 
22 Οκτωβρίου 

•  Having too many significant research  
findings: problems and solutions,  
23 Οκτωβρίου 

•  Παρουσίαση με θέμα τις Διατροφικές 
Διαταραχές, 23 Οκτωβρίου 

•  Παρουσίαση αποτελεσμάτων Έργου  
«Value Driven Procurement in Building  
and Real Estate», 23 Οκτωβρίου 

•  Having too many significant research  
findings: problems and solutions, 
23 Οκτωβρίου 

•  Έξυπνη Εξειδίκευση, Περιφερειακή 
Ανάπτυξη και Στρατηγική Καινοτομίας  
στην Ευρώπη 2020, 26 Οκτωβρίου 

•  E-LibraryUSA – μια online βιβλιοθήκη 
βάσης δεδομένων, 29 Οκτωβρίου 

•  Αειφορία και προώθηση τουριστικών 
προορισμών σε περιόδους κρίσης, 
30 Οκτωβρίου 

•  Διάλεξη με θέμα Ευρώπη και Δημοκρατία, 
31 Οκτωβρίου 

•  Διατηρητέες Οικοδομές: Διαδικασίες, 
Συντήρηση και η σημασία τους,  
31 Οκτωβρίου 

• Το θειώδες στην οινολογία, 5 Νοεμβρίου 
• Η Schlumberger στο ΤΕΠΑΚ, 6 Νοεμβρίου 
•  Παιδιά και Εκπαίδευση: Απόλυτη εμπειρία 

με υπεύθυνη αξιοποίηση νέων μέσων, 
7 Νοεμβρίου 

•  Παγκόσμια Ημέρα Ευχρηστίας: Παιχνίδια 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Τεχνολογίες Ψυχαγωγίας, 7 Νοεμβρίου 

•  Training and Job Opportunities at CERN, 
8 Νοεμβρίου 

•  Development of health scales and their as-
sociation with chronic disease, 8 Νοεμβρίου 

•  4η συνάντηση του Ευρωπαϊκού Ερευνητικού 
προγράμματος MOVIDA, 8-9 Νοεμβρίου 

•  Μεταλλικές Κατασκευές, Ψηλά Κτήρια και 
Νέα Δομικά Συστήματα, 10 Νοεμβρίου 

•  Η Διαχείριση της Πολιτισμικής Ετερότητας 
σε Κοινωνικό και Εκπαιδευτικό Επίπεδο,  
17 Νοεμβρίου 

•  Αντιμετωπίζοντας την Κλιματική Αλλαγή - 
Υγεία και Κοινωνία, 19 Νοεμβρίου 

• Anti-Piracy Briefing, 20 Νοεμβρίου 
•  How much do cultural factors matter in  

advertising In a Global Economy,  
21 Νοεμβρίου 

•  Ηλεκτρονική πλατφόρμα σύμβουλου 
ψήφου: Choose4Cyprus, 23-24 Νοεμβρίου 

•  Animation: Art, Craft, Poetics and  
Production, 26 Νοεμβρίου 

•  Seeing Ourselves through the Eyes of  
Others, 28 Νοεμβρίου 

•  Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα σε 
Περιόδους Οικονομικής Κρίσης,  
28 Νοεμβρίου 

•  Ημερίδα: Διασφάλιση Ποιότητας και Mar-
keting στον τομέα της Υγείας: Σύγχρονοι 
παράγοντες επιτυχίας και ανάπτυξης,  
28 Νοεμβρίου

•  Ο ρόλος της Καινοτομίας και της 
Εκπαίδευσης των Τεχνικών Επιστημόνων 
στη Σημερινή Δραστηριότητα και στη 
Μελλοντική Εξέλιξη της Βιομηχανικής 
Παραγωγής Πρώτων Υλών, 28 Νοεμβρίου 

•  Ενεργειακές, Οικονομικές και 
Περιβαλλοντικές Αναλύσεις για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη στην Ευρώπη και την 
Κύπρο, 30 Νοεμβρίου

•  Μυκοτοξίνες στα Γεωργικά Προϊόντα - 
Προβλήματα και Προοπτικές,  
3 Δεκεμβρίου
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•  Φυτιατρική: Μια σύγχρονη πολυκλαδική 
επιστήμη, 4 Δεκεμβρίου

• Predicting Networks, 5 Δεκεμβρίου 
•  Η γένεσις και η εξέλιξη της εθνοτικής βίας 

στην Κύπρο, 5 Δεκεμβρίου 
•  Υγεία του στόματος σε Νοσηλευόμενους 

Ασθενείς, 7 Δεκεμβρίου 
•  Ερευνητικές κατευθύνσεις στο χώρο των 

Γλωσσών στην Κύπρο, 8 Δεκεμβρίου 

Εκδηλώσεις  
•  Διάλεξη: Η Αμμόχωστος στον πολιτισμικό 

χάρτη της Κύπρο, 23 Ιανουαρίου 
•  Postgraduate education Fair 2012,  

30 Ιανουαρίου 
•  Ενημέρωση Στελεχών Υπηρεσίας 

Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
Αγωγής, 10 Φεβρουαρίου 

•  Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη 
19η Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου,  
17-19 Φεβρουαρίου

•  Ημέρα Ενημέρωσης - OPEN DAY στο 
ΤΕΠΑΚ, 4 Μαρτίου 

•  Ημέρα Ενημέρωσης για τα προγράμματα 
Μάστερ στο ΤΕΠΑΚ, 17 Μαρτίου 

•  Εκστρατεία συλλογής τροφίμων από 
ΤΕΠΑΚ και Κανάλι Έξι, 20 Μαρτίου 

•  Δημόσια συζήτηση με θέμα: Νέες 
Τεχνολογίες και Εκπαιδευτική 
Μεταρρύθμιση, 22 Μαρτίου 

•  Kινηματογραφικό Φεστιβάλ Γαλλοφωνίας, 
28-29 Μαρτίου

•  Ημερίδα Σταδιοδρομίας και Προοπτικές 
Απασχόλησης για Πολιτικούς και 
Τοπογράφους Μηχανικούς, 29 Μαρτίου 

•  Τελετή Αυτονόμησης Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, 30 Μαρτίου 

•  Εγκαίνια Κτηρίου Σχολής Διοίκησης και 
Οικονομίας, 22 Μαΐου 

•  Έκθεση με έργα τελειοφοίτων του τμήματος 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, 25 Μαΐου 

•  Προβολή ντοκιμαντέρ "Δύο Φορές Ξένος", 
30 Μαΐου 

•  Τελετές βράβευσης Αριστούχων φοιτητών 
Σχολών και Τμημάτων, Ιούνιος

•  choose4greece:  Πρεμιέρα Ηλεκτρονικού 
σύμβουλου ψήφου με πρωτοβουλία του 
Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου, 5 Ιουνίου 

•  Τελετή Αποφοίτησης προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών Φοιτητών Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, 25 Ιουνίου 

•  Εκδήλωση Καλωσορίσματος Φοιτητών 
IAESTE, 19 Ιουλίου 

•  Τελετή Αποφοίτησης Διεθνούς Ινστιτούτου 
Κύπρου για την Περιβαλλοντική και 
Δημόσια Υγεία, 25 Ιουλίου 

•  Ενημέρωση νεοεισερχομένων 
μεταπτυχιακών φοιτητών 2012, 30 Ιουλίου

•  7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 
Λεμεσού, 1-8 Αυγούστου

•  Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στη Σύνοδο Νεολαίας 
της Κυπριακής Προεδρίας, 11 Σεπτεμβρίου 

•  Πάρτι Καλωσορίσματος Φοιτητών,  
12 Σεπτεμβρίου 

•  Welcome Party Sports Office,  
19 Σεπτεμβρίου 

•  Πανηγύρι χαράς στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, 22 Σεπτεμβρίου 

•  Παρουσίαση ντοκιμαντέρ: Τσιμεντογραφία, 
26 Σεπτεμβρίου 

•  Βραδιά του Ερευνητή 2012, 28 Σεπτεμβρίου
•  1η Ευρω-μεσογειακή Έκθεση Νεανικής 

Μουσικής, 28-30 Σεπτεμβρίου
•  Λογιπαίγνιον: ετήσιος διαγωνισμός 

δημιουργίας παιχνιδιών ηλεκτρονικών 
υπολογιστών, Οκτώβριος

•  Βραβευμένες Ταινίες Μικρού Μήκους 
SHORT MATTERS, 5-6 Οκτωβρίου

•  Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους 
Κύπρου, 13-20 Οκτωβρίου

•  Αιμοδοσίες Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου , Απρίλιος + Οκτώβριος

•  Εορτασμοί 25 ΧΡΟΝΩΝ ERASMUS, 
18 Οκτωβρίου

•  Έκθεση 3D κατασκευών & ηχητικών έργων: 
Re_Use Re_Cycle Re_Define,  
19-20 Οκτωβρίου

•  Δραστηριότητες για την Παγκόσμια Μέρα 
Υγιεινής Διατροφής, 23 Οκτωβρίου 

•  Διάλεξη με τίτλο: Παλαιά Βιβλία και 
Περιοδικά: Η ματιά ενός συλλέκτη,  
29 Οκτωβρίου 

•  1ST Erasmus Staff Training Week,  
29 Οκτωβρίου - 5 Νοεμβρίου

•  Εκπαιδευτική Έκθεση: Study Abroad Fair 
2012, 31 Οκτωβρίου 

•  European and International Culture Festival, 
31 Οκτωβρίου 

•  Συναυλία με τους Boston Boys στη Λεμεσό, 
5 Νοεμβρίου 

•  Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης Υψηλού 
Επιπέδου στο ΤΕΠΑΚ, 6 Νοεμβρίου 

•  4ο Ευρωπαϊκό και Διεθνές Φεστιβάλ 
Κουλτούρας στο ΤΕΠΑΚ, 13 Νοεμβρίου

•  Γενική Συνέλευση Σωματείου Ευημερίας 
Φοιτητών του ΤΕΠΑΚ, 14 Νοεμβρίου 

•  Επιπτώσεις στην Κυπριακή Οικονομία από 
την Εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Πολιτικής 
για την Ενέργεια και την Κλιματική Αλλαγή, 
16 Νοεμβρίου 

•  Παρουσίαση βιβλίου: Μαμά Μπαμπά μ' 
ακούτε; 16 Νοεμβρίου 

•  24 Ώρες Βιβλιοθήκη: Βασίλισσα 
Βερεγγάρια, Ριχάρδος ο Λεοντόκαρδος και 
οι Πλανταγενέτες , 17 Νοεμβρίου 

•  Έκθεση Through the Roadblocks,  
24 Νοεμβρίου - 17 Δεκεμβρίου

•  Διάλεξη με τίτλο: Αμμόχωστος: Επιστροφή 
και Ανοικοδόμηση, 26 Νοεμβρίου 

•  Παρουσίαση βιβλίου Βασίλη Πρωτοπαπά: 
Εκλογική Ιστορία της Κύπρου Πολιτευτές, 
κόμματα και εκλογές στην Αγγλοκρατία 
1878-1960, 27 Νοεμβρίου 

•  Σειρά Εκδηλώσεων Περί Οίνου και Τυρού 
στον Δήμο Αγίου Αθανασίου,  
28 Νοεμβρίου 

•  Παρουσίαση βιβλίου: Sex and the City: 
Ταυτότητα και Αναζήτηση Νοήματος στη 
Μετανεωτερική αφήγηση, 4 Δεκεμβρίου 

•  5ο Πανελλήνιο Φιλοσοφικό Συμπόσιο,  
7-8 Δεκεμβρίου

•  Σειρά Εκδηλώσεων Περί Οίνου και Τυρού 
στην Κοινότητα Κυπερούντας,  
14 Δεκεμβρίου 

•  10 χρόνια από το άνοιγμα των 
οδοφραγμάτων και διακοινοτικές σχέσεις: 
Μια κοινωνιοψυχολογική προσέγγιση , 
17 Δεκεμβρίου 

Συνέδρια 
• Παγκόσμιο Συνέδριο ICOT2012, 6 Ιουνίου 
•  International Conference on Theory and 

Practice of Digital Libraries (TPDL 2012), 
23-27 Σεπτεμβρίου

•  CSR Awareness and Transparency,  
19 Οκτωβρίου 

•  EuroMed2012 - International Conference 
dedicated on Cultural Heritage in Limassol, 
29 Οκτωβρίου - 3 Νοεμβρίου

• People Conference, 5-6 Νοεμβρίου

•  Power Options for the Eastern  
Mediterranean Region (POEM 2012),  
19-21 Νοεμβρίου

•  Through the roadblocks: realities in raw 
motion, 23-25 Νοεμβρίου

•  2ο Διεθνές Συνέδριο Φωτογραφίας και 
Θεωρίας: Φωτογραφία και Μουσεία,  
30 Νοεμβρίου - 2 Δεκεμβρίου

Εκδόσεις
Ο κυριότερος όγκος των ενημερωτικών 
εκδόσεων του Πανεπιστημίου παράγεται  
από το Γραφείο Εκδόσεων το οποίο υπάγεται 
στην Πρυτανεία, σε συνεργασία με τις 
πανεπιστημιακές αρχές, τις σχολές, τα 
τμήματα και τις υπηρεσίες. Στις εκδόσεις  
του 2012 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων,  
οι Οδηγοί Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, η έκδοση “Cyprus University of 
Technology” στην αγγλική, η Έκθεση 
Πεπραγμένων 2012, οι ενημερωτικές 
εκδόσεις για υποψήφιους προπτυχιακούς και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές και ο Οδηγός 
Βιβλιοθήκης. Επιπρόσθετα, έχουν παραχθεί 
ειδικές εκδόσεις και προγράμματα των 
επίσημων Τελετών, προσκλήσεις εκδηλώσεων, 
ενημερωτικά έντυπα, αφίσες, διδακτικό υλικό, 
ντοσιέ για συνέδρια κ.ά.. Το Πανεπιστήμιο 
καθιέρωσε επίσης δύο ηλεκτρονικές 
εκδόσεις, εντός του 2012, το ενημερωτικό 
δελτίο Inbox και το events@cut, τα οποία 
ενημερώνουν την Πανεπιστημιακή κοινότητα 
και το ευρύτερο κοινό σε τακτά χρονικά 
διαστήματα για τις δραστηριότητες του 
Πανεπιστημίου.
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πρακτικές στο χώρο της γλωσσικής 
διδασκαλίας και της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών.

Έρευνα 
Το προσωπικό του ΚΓ ασχολήθηκε κατά το 
2012 συστηματικά με την έρευνα σε διάφορα 
πεδία της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας:

• Διδακτική και εκμάθηση γλωσσών
•  Ανάπτυξη αναλυτικών προγραμμάτων 

μητρικής και δεύτερης / ξένης γλώσσας
•  Εκπόνηση έντυπου / ψηφιακού γλωσσικού 

διδακτικού υλικού 
•  Μάθηση υποβοηθούμενη από 

ηλεκτρονικούς υπολογιστές
• Εξετάσεις και αξιολόγηση
• Επιμόρφωση εκπαιδευτικού προσωπικού
•  Έλεγχος ποιότητας γλωσσικών 

προγραμμάτων.

Στόχος είναι η συνεχής ενημέρωση του 
προσωπικού και η συστηματική και συνεχής 
εφαρμογή των νέων θεωριών και πρακτικών 
στα προγράμματα.

Τα προγράμματα του Κέντρου Γλωσσών 
προάγουν την αυτόνομη μάθηση και τη δια 
βίου εκπαίδευση.

Εκδηλώσεις και άλλες Δραστηριότητες 
Το Κέντρο Γλωσσών διοργάνωσε και 
συμμετείχε κατά την περασμένη χρονιά σε 
διάφορες δραστηριότητες του 
Πανεπιστημίου: 

•  Προγράμματα και ημερίδες κατάρτισης και 
επιμόρφωσης (για το προσωπικό του ΚΓ, 
αλλά και άλλων εκπαιδευτικών οργανισμών, 
όπως άλλα κέντρα γλωσσών, φροντιστήρια, 
δημόσια ή ιδιωτικά σχολεία). 

•  Γλωσσικές εξετάσεις για τις ανάγκες του 
πανεπιστημίου και των τοπικών οργανισμών 
(Δήμων, ημικρατικών οργανισμών, ιδιωτικών 
οργανισμών κ.λπ.)

•  Εορτασμός της Ευρωπαϊκής Μέρας 
Γλωσσών 

•  Ημέρα Ενημέρωσης των φοιτητών για τη 
σημαντικότητα της εκμάθησης γλωσσών σε 
μια σύγχρονη πολυγλωσσική και 
διαπολιτισμική κοινωνία και για τα 
προγράμματα γλωσσών του ΚΓ του ΤΕΠΑΚ

•  Πολυγλωσσικές και διαπολιτισμικές 
εκδηλώσεις

•  Δημόσιες διαλέξεις σχετικές με τις 
γλώσσες και τον πολιτισμό

•  Ημερίδες σχετικές με την έρευνα στο χώρο 
της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας

Το Κέντρο Γλωσσών διοργάνωσε κατά το 
2012 από κοινού με άλλες οντότητες του 
Πανεπιστημίου τα πιο κάτω:
•   Ημερίδα με θέμα το Ρόλο του Κέντρου 

Γλωσσών και τις προσφερόμενες υπηρεσίες 
προς τους κοινωνικούς και παραγωγικούς 
φορείς (σε συνεργασία με το Γραφείο 
Διασύνδεσης με την Βιομηχανία)

•   Εκπαιδευτική εκδρομή στο Ντουμπάι, στη 
Γερμανία κ.λπ. (μέσω Υπηρεσίας Σπουδών  
και Φοιτητικής Μέριμνας)

•  Διεξαγωγή γλωσσικών εξετάσεων 
(Υπηρεσία Ανθρώπινου Δυναμικού)

•  Εκδηλώσεις στο πλαίσιο του Ερασμικού 
προγράμματος (Γραφείο Erasmus, Υπηρεσία 
Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας). 

Το Κέντρο Γλωσσών συνδιοργάνωσε επίσης, 
συνέδρια με Τμήματα τόσο από το ΤΕΠΑΚ 
όσο και από άλλα πανεπιστήμια.

Η συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και 
το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο υπήρξε συνεχής 
σε θέματα ανάπτυξης γλωσσικών 
προγραμμάτων, γλωσσικών εξετάσεων και 
επιμόρφωσης. 

Κατά το 2012 επικυρώθηκαν και 
διευρύνθηκαν συνεργασίες με διεθνείς 
οργανισμούς όπως το CERCLES 
(Οργανισμός Κέντρων Γλωσσών Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων), EuroCALL (Computer As-
sisted Language Learning), WorldCALL, κ.λπ..

Κέντρο Γλωσσών 
Αποστολή 
Το Κέντρο Γλωσσών (ΚΓ) συμβάλλει από την 
έναρξη της λειτουργίας του τον Σεπτέμβριο 
του 2007 στους γενικούς στόχους του 
πανεπιστημίου, που είναι η εκπαιδευτική, 
ερευνητική και κοινωνική προσφορά. 

Η αποστολή του είναι:
(α)  να ενθαρρύνει και να αυξήσει την 

πολυγλωσσία ανάμεσα στους φοιτητές,  
στο προσωπικό και στο ευρύ κοινό.

(β)  να προωθήσει και να στηρίξει την 
εκμάθηση των γλωσσών για προσωπικούς, 
ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς 
σκοπούς.

(γ)   να προσφέρει την ευκαιρία εκμάθησης 
ξένων γλωσσών σε ένα πολύ φιλικό 
περιβάλλον και με τη χρήση των πιο 
σύγχρονων θεωριών, μεθόδων και υλικών, 
που χρησιμοποιούνται στην εκμάθηση  
και διδασκαλία της γλώσσας, 
συμπεριλαμβανομένων και των νέων 
τεχνολογιών.

(δ)  να προωθήσει τη συστηματική έρευνα 
στους τομείς που άπτονται του 
αντικειμένου του ΚΓ.

Στόχος 
Στόχος του ΚΓ είναι να αναπτυχθεί σε ένα 
πρότυπο Κέντρο Γλωσσών, διεθνώς 
αναγνωρισμένο στον τομέα της εκμάθησης 
και της διδασκαλίας γλωσσών. Τα μαθήματα 
του ΤΕΠΑΚ στις έξι Σχολές διδάσκονται στην 
νέα ελληνική, μια από τις δύο επίσημες 
γλώσσες της Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Εντούτοις, λαμβάνοντας υπόψη την 
ευρωπαϊκή γλωσσική πολιτική, οι 
δραστηριότητες του ΚΓ επιδιώκουν να 
καταστήσουν την εκμάθηση γλωσσών 
αναπόσπαστο μέρος των σπουδών όλων των 
φοιτητών, προσαρμοσμένη στις ανάγκες των 
χρηστών τους. Ο απώτερος σκοπός είναι η 
διεύρυνση του γλωσσικού ορίζοντα των 
φοιτητών, αλλά και όσων άλλων 
ενδιαφέρονται, ώστε να αντεπεξέρχονται 
γλωσσικά στις διάφορες ανάγκες που 
προκύπτουν στις σπουδές τους, στην έρευνα, 
στα προγράμματα διεθνών ανταλλαγών, στη 
μελλοντική σταδιοδρομία, στην προσωπική 
και κοινωνική τους ζωή. 

Γλωσσικά Προγράμματα 
Προγράμματα γλώσσας που προσφέρθηκαν 
το 2012 για τους φοιτητές:

1. Ελληνικά 
Ως μητρική γλώσσα: 
•  Για ακαδημαϊκούς σκοπούς / συγγραφή 

διπλωματικής εργασίας

Ως δεύτερη γλώσσα: 
•  Για ερασμικούς φοιτητές: Erasmus Intensive 

Language Course (EILC), Greek, Greek 1,  
2 & 3

•  «Ελληνική Γλώσσα και Πολιτισμός Ι και ΙΙ» 
(foundation course) (650 ώρες) για ξένους 
εισερχόμενους φοιτητές που πρόκειται να 
φοιτήσουν κατά το 2013 σε προγράμματα 
σπουδών του ΤΕΠΑΚ.

•  Για μεταπτυχιακούς φοιτητές και 
ερευνητικούς συνεργάτες

•  Για το κοινό και για επαγγελματικές ομάδες, 
στα διάφορα επίπεδα του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς (ΚΕΠΑ) 
για τις γλώσσες.

2. Αγγλικά 
• Για ακαδημαϊκούς σκοπούς  
• Για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς  
•  Γλωσσικό Εθελοντικό Εντατικό Ατομικό 

Πρόγραμμα Αγγλικών (ELVIICS – ΓΕΕΑΠ
• Για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας
•  Για το ακαδημαϊκό και διοικητικό 

προσωπικό, για το κοινό και για 
επαγγελματικές ομάδες 

3. Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά  
και άλλες γλώσσες 
•  Για γενικούς, ακαδημαϊκούς σκοπούς, 

ειδικούς ακαδημαϊκούς και  
επαγγελματικούς σκοπούς 

•  Για προετοιμασία για σπουδές (ως 
ερασμικοί ή μεταπτυχιακοί φοιτητές)  
σε αλλόφωνα πανεπιστήμια 

•  Για το ακαδημαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό, για το κοινό και για 
επαγγελματικές ομάδες, ανάλογα με τις 
ανάγκες των συμμετεχόντων.

Τα προγράμματα έχουν δημιουργηθεί και 
αναπτύσσονται με σκοπό να ικανοποιούν 
πλήρως τις τρέχουσες και μελλοντικές 
ανάγκες της κοινωνίας και την ίδια στιγμή να 
εμπλουτίζονται από τη συνεχή εξέλιξη των 
δεδομένων που προσφέρονται από τις 
συνεχώς αναπτυσσόμενες θεωρίες και 
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Κέντρο Έρευνας και Συνεργατικής και 
Διαδραστικής Μάθησης (ΚΕΣΥΔΙΜ)
Το ΚΕΣΥΔΙΜ του Κέντρου Γλωσσών 
δημιουργήθηκε τον Ιανουάριο του 2011. 
Διαθέτει μια αίθουσα με ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και έντυπο και ψηφιακό υλικό. Οι 
φοιτητές όλων των τμημάτων και άλλοι 
ενδιαφερόμενοι από την πανεπιστημιακή 
κοινότητα και την κοινωνία της Λεμεσού 
επισκέπτονται το ΚΕΣΥΔΙΜ και διευρύνουν τη 
γλωσσική τους κατάρτιση, με την καθοδήγηση 
ειδικού προσωπικού, σε θέματα γλωσσικής 
διδασκαλίας και μάθησης. 

Στόχοι του ΚΕΣΥΔΙΜ είναι να προσφέρει: 
•  στήριξη στους φοιτητές που χρειάζονται 

επιπρόσθετη προσοχή στη γλωσσική τους 
εκμάθηση

•  προσφορά προγραμμάτων φτιαγμένων στα 
μέτρα και τις ανάγκες των φοιτητών και 
άλλων ενδιαφερομένων

•  πρόσβαση σε ποικίλο υλικό, ψηφιακό και 
έντυπο, καταχωρημένο στα διάφορα 
γλωσσικά επίπεδα, στις διάφορες γλώσσες, 
στις διάφορες γλωσσικές κατηγορίες και σε 
διάφορα θέματα

•  δημιουργία επιπρόσθετου υλικού για τις 
ανάγκες του Κέντρου Γλωσσών και του 
ΚΕΣΥΔΙΜ

•  έρευνα και επιμόρφωση σε συναφή θέματα.

Το πρώτο πρόγραμμα που δημιουργήθηκε 
στα πλαίσια της λειτουργίας του ΚΕΣΥΔΙΜ 
είναι το Εντατικό Ανεξάρτητο Εθελοντικό 
Πρόγραμμα Μελέτης για Κάλυψη των Κενών 
της Αγγλικής Γλώσσας. Το πρόγραμμα 
στηρίζεται στην αυτόνομη μάθηση μέσω 
έντυπου και ψηφιακού υλικού.  Η πιλοτική 
εφαρμογή του κατά το 2011 και 2012 
στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία, έτσι θα 
συνεχίσει να υποστηρίζει τους φοιτητές στην 
αποτελεσματική εκμάθηση της Αγγλικής 
Γλώσσας. 

Βιβλιοθήκη  
Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου (ΒΤΠ)  
είναι ανοικτή για το κοινό και παρέχει τη 
δυνατότητα δανεισμού του υλικού της σε όλα 
τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
αλλά και σε όσους πολίτες γίνουν μέλη της. 

Κατά το 2012 η Βιβλιοθήκη είχε συνολικά 
5000 εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ έγιναν 
συνολικά 13000 δανεισμοί βιβλιακού και 
άλλου υλικού. 

Ανάπτυξη Συλλογής 
Κατά το 2012, προστέθηκαν στον κατάλογο 
της Βιβλιοθήκης περίπου 4000 τόμοι βιβλίων 
και οπτικοακουστικού υλικού, ανεβάζοντας το 
σύνολο της συλλογής της στους 33700 
τόμους. Το σύνολο των τρεχουσών 
συνδρομών σε έντυπα περιοδικά, το 2012, 
ήταν 46. 

Το Φεβρουάριο του 2012 ολοκληρώθηκε το 
έργο μεταφοράς, καταλογογράφησης και 
ταξιθέτησης του υλικού της συλλογής του 
Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου (ΑΤΙ).  
Συνολικά 3453 αντίτυπα βιβλιακού και 
οπτικοακουστικού υλικού από τη Βιβλιοθήκη 
του ΑΤΙ είναι πλέον διαθέσιμα στην ΒΤΠ. 

Παράλληλα, για ιστορικούς λόγους, η 
Βιβλιοθήκη κατέγραψε όλες τις πτυχιακές 
εργασίες του ΑΤΙ. Τα μεταδεδομένα των 
εργασιών έχουν εισαχθεί στο Ιδρυματικό 
Καταθετήριο «Κτίσις».

Επιπρόσθετα, το 2012 η Βιβλιοθήκη 
αποδέχτηκε περίπου 45 τεκμήρια (κυρίως 
βιβλία) από μεμονωμένες δωρεές.

Μέχρι το τέλος του 2012, η Βιβλιοθήκη 
παρείχε πρόσβαση σε 21.000 τίτλους 
ηλεκτρονικών περιοδικών, 160 βάσεις 
δεδομένων (βιβλιογραφικές και πλήρους 
κειμένου) και 23.000 ηλεκτρονικά βιβλία. Οι 
συνδρομές αυτές προέρχονται κυρίως από τη 
συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στο Σύνδεσμο 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
(ΣΕΑΒ), καθώς και στο Σύνδεσμο Κυπριακών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ). Στη 
συλλογή της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται 
και ανεξάρτητες συνδρομές σε επιστημονικά 
περιοδικά και σε βάσεις δεδομένων τα οποία 
είναι ανοικτής πρόσβασης στον παγκόσμιο 
ιστό.

Επίσης, το 2012 ολοκληρώθηκε η Πολιτική 
Ανάπτυξης Συλλογής η οποία υποστηρίζει τη 
διδασκαλία αλλά και τις ερευνητικές ανάγκες 
των μελών των ακαδημαϊκών τμημάτων. Η 
θεματική κάλυψη αναπτύχθηκε σύμφωνα με 
τις γενικές κατευθύνσεις του τμήματος. Οι 
θεματικοί βιβλιοθηκονόμοι οι οποίοι είναι 
υπεύθυνοι για την ανάπτυξη της συλλογής 
των Τμημάτων, συνεργάζονται με τους 
ακαδημαϊκούς προκειμένου να καλύψουν 
όλες τις ανάγκες του τμήματος.
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Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης – Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 
Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης θεωρείται το 
κεντρικό σημείο επικοινωνίας με τα μέλη της 
και παροχής πρόσβασης σε όλες τις πηγές 
πληροφόρησης που διαθέτει η Βιβλιοθήκη. 
Επομένως η αναβάθμιση της ιστοσελίδας 
ήταν άμεση προτεραιότητα του προσωπικού 
της Βιβλιοθήκης για το 2012. Η νέα 
ιστοσελίδα αναπτύχθηκε με τη χρήση 
λογισμικού ανοικτού κώδικα και υποστηρίζει 
τις ταξινομίες (taxonomies) και ένα αρθρωτό 
σύστημα οργάνωσης και διαχείρισης 
περιεχομένου (Content Management System, 
CMS). Εμπλουτίστηκε επίσης σε περιεχόμενο, 
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και νέες 
υπηρεσίες.

Για την κάλυψη των πληροφοριακών αναγκών 
των μελών της, η Βιβλιοθήκη συνεχίζει τη 
λειτουργία της υπηρεσίας διαδανεισμού 
εξασφαλίζοντας πρόσβαση σε βιβλία και 
άρθρα περιοδικών τα οποία δεν 
περιλαμβάνονται στη συλλογή της. 

Το 2012 η Βιβλιοθήκη έχει έλαβε από τους 
χρήστες της συνολικά 500 αιτήματα 
διαδανεισμού για άρθρα και 120 αιτήματα  
για διαδανεισμό βιβλίων.

Κατά το 2012, η Βιβλιοθήκη ανέλαβε το έργο 
της δημιουργίας Δικτύου Διαδανεισμού 
Κυπριακών Βιβλιοθηκών που σκοπό έχει:

•  την ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας 
μεταξύ των Κυπριακών βιβλιοθηκών 
διαφορετικών διοικητικών και θεσμικών 
κατηγοριών

•  την αυτοματοποίηση της διαδικασίας 
διαδανεισμού 

•  την άμεση επικοινωνία των χρηστών της 
κάθε βιβλιοθήκης-μέλους με την υπηρεσία 
διαδανεισμού

•  τη μείωση του συνολικού χρόνου 
διεκπεραίωσης αιτημάτων 

•  τη μείωση του κόστους αγοράς υλικού το 
οποίο διατίθεται σε Κυπριακές βιβλιοθήκες

Σε συνεργασία με τον Συλλογικό Κατάλογο 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ) 
αναπτύχθηκε το ηλεκτρονικό σύστημα 
smILLe (System Management InterLibrary 
Loan Electronically) το οποίο 
παραμετροποιήθηκε για να καλύψει τις 
ανάγκες των Κυπριακών βιβλιοθηκών. Μέχρι 

και το τέλος του 2012 το σύστημα λειτουργεί 
σε πιλοτική φάση.

Τεχνολογικός Εξοπλισμός 
Το Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής της 
Βιβλιοθήκης προχώρησε στην αναβάθμιση 
του ηλεκτρονικού συστήματος διαχείρισης 
Βιβλιοθήκης (Library Management System), 
Millennium. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε η 
εγκατάσταση και παραμετροποίηση του 
συστήματος Encore το οποίο βοήθησε 
σημαντικά στη διαμόρφωση μια κεντρικής 
μηχανής αναζήτησης σε όλες τις πηγές της 
Βιβλιοθήκης (Κατάλογο, ηλεκτρονικά 
περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία, ψηφιακές 
συλλογές). Το νέο εργαλείο ονομάστηκε 
“Παντογνώστης” και ενσωματώθηκε στη νέα 
ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης. Η αναβάθμιση 
αυτή βοήθησε στην επίλυση των 
προβλημάτων και στην πλήρη λειτουργία των  
συστημάτων αυτόματου δανεισμού της 
Βιβλιοθήκης. 

Η χρήση της τεχνολογίας RFID (radio fre-
quency identification – αναγνώριση μέσω 
ραδιοσυχνοτήτων) στο Γραφείο 
Εξυπηρέτησης Χρηστών βοήθησε πολύ στην 
αναζήτηση και ταξινόμηση υλικού στα ράφια, 
στην προστασία της συλλογής, στο 
γρηγορότερο κι ευκολότερο δανεισμό και 
επιστροφή υλικού, ακόμα κι όταν η 
Βιβλιοθήκη είναι κλειστή (μέσω των 
μηχανημάτων αυτόματου δανεισμού/
επιστροφής).

Το 2012 σχεδιάστηκε η αναβάθμιση του 
ιδρυματικού καταθετηρίου «Κτίσις». Η 
αναβάθμιση αφορούσε το λογισμικό DSpace 
πάνω στο οποίο έχει δημιουργηθεί το Κτίσις.  
Με την ολοκλήρωση της αναβάθμισης έγιναν 
και οι κατάλληλες ρυθμίσεις του συστήματος 
ούτως ώστε να γίνει το Κτίσις συμβατό με το  
ευρωπαϊκό ερευνητικό πρόγραμμα OpenAire. 

Όσον αφορά στη ψηφιοποίηση αρχείων, η 
Βιβλιοθήκη προχώρησε με την εγκατάσταση 
του προγράμματος ανοικτού κώδικα  
ICA-AtoM για τη δημιουργία συλλογής 
ιστορικών αρχείων που αφορούν την 
πολιτιστική ιστορία της Λεμεσού και της 
ευρύτερης περιοχής.

Νέες Υπηρεσίες 
Η Βιβλιοθήκη προσπάθησε να γεφυρώσει την 
απόσταση μεταξύ Βιβλιοθήκης και 

ακαδημαϊκής κοινότητας με τη δημιουργία 
ενός Πλάνου Επικοινωνίας με ακαδημαϊκά 
τμήματα. Το Πλάνο Επικοινωνίας 
εφαρμόστηκε από τους Θεματικούς 
Βιβλιοθηκονόμους (liaison librarians) μέσω 
επίσημων και ανεπίσημων καναλιών και 
περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

• Δημιουργία Πολιτικής Ανάπτυξης Συλλογής 
της Βιβλιοθήκης μέσω της οποίας ο 
βιβλιοθηκονόμος εξοικειώνεται με τα 
θεματικά αντικείμενα που έχει αναλάβει 
•  Διεξαγωγή ενημερωτικών σεμιναρίων προς 

τους ακαδημαϊκούς, παρουσιάζοντας το 
υλικό της Βιβλιοθήκης, την πρόσβαση σε 
αυτό, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τα 
εργαλεία υποστήριξης της έρευνας.

•  Προτάσεις για παραγγελίες νέου υλικού για 
εμπλουτισμό της συλλογής 

•  Ενημέρωση ακαδημαϊκών για την 
κατάσταση των αιτημάτων παραγγελιών

•  Τακτικές επισκέψεις βιβλιοθηκονόμων στα 
γραφεία των τμημάτων με σκοπό την 
ενημέρωση

•  Διεξαγωγή σεμιναρίων σε πρωτοετείς 
φοιτητές στα πλαίσια του μαθήματος 
«Αγγλικών». Τα σεμινάρια αφορούσαν τη 
χρήση του εργαλείου Refworks για τη 
δημιουργία και διαχείριση βιβλιογραφίας

•  Παρακολούθηση εισαγωγικών μαθημάτων 
στα Τμήματα

•  Ενσωμάτωση οργανωμένων και 
στοχευόμενων σεμιναρίων κατά τη 
διεξαγωγή μαθημάτων

•  Ξεναγήσεις πρωτοετών φοιτητών στο χώρο 
της Βιβλιοθήκης

Η διαπροσωπική επικοινωνία, η ανταπόκριση 
και η αμεσότητα που έλαβε ο ακαδημαϊκός, 
αποτέλεσε καταλυτικό παράγοντα στη 
συνεργασία των δύο μερών με το θεματικό να 
κερδίζει την εμπιστοσύνη και την αναγνώριση 
από το ακαδημαϊκό προσωπικό. Η επαφή 
αυτή έδωσε την ευκαιρία στους ακαδημαϊκούς 
και στους φοιτητές να εκφράσουν τους 
προβληματισμούς τους, καθώς επίσης να 

συζητήσουν και να πάρουν απαντήσεις για τα 
διάφορα θέματα που τους απασχολούν σε 
σχέση με τη Βιβλιοθήκη. 

Η προσπάθεια επικοινωνίας με τους φοιτητές 
συνεχίστηκε πραγματοποιώντας σεμινάρια 
και σε τεταρτοετείς φοιτητές στο πλαίσιο του 
μαθήματος που αφορά την προετοιμασία της 
πτυχιακής εργασίας. Μέσα από τα σεμινάρια 
οι φοιτητές γνωρίζουν τον υπεύθυνο 
θεματικό βιβλιοθηκονόμο τους και με τον 
τρόπο αυτό αρχίζει να αναπτύσσεται η 
αμφίδρομη σχέση βιβλιοθηκονόμου-φοιτητή.

H υπηρεσία «Ρώτα τον βιβλιοθηκονόμο σου» 
λειτούργησε αρχικά το 2011 αλλά ουσιαστικά 
εδραιώθηκε με την έναρξη του ακαδημαϊκού 
έτους 2011-2012. Δημιουργήθηκε για να 
εξυπηρετήσει τις εξειδικευμένες ανάγκες των 
χρηστών στην έρευνα και στοχεύει στην 
ατομική κατά πρόσωπο εξυπηρέτηση δηλαδή 
ένας βιβλιοθηκονόμος για κάθε χρήστη. 

Η υπηρεσία στελεχώθηκε από τους πέντε 
θεματικούς βιβλιοθηκονόμους που είναι 
υπεύθυνοι για την κάθε σχολή και 
λειτούργησε σε πρώτη φάση ως 
βιβλιογραφική υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συνομιλίας 
μέσω διαδικτύου, καθώς επίσης και μέσω 
προσωπικών συναντήσεων κατόπιν ραντεβού. 
Η ανάγκη ύπαρξης της υπηρεσίας 
βιβλιογραφικής υποστήριξης (reference  
service) ως φυσικού χώρου οδήγησε στη 
διαμόρφωση του κεντρικού χώρου του 
κτηρίου της Βιβλιοθήκης (αγορά ειδικής 
επίπλωσης, σχεδιασμός banner, κ.ά.) και  
στη φυσική παρουσία των θεματικών 
βιβλιοθηκονόμων στη Βιβλιοθήκη τα 
απογεύματα (σύνολο 20 ώρες τη βδομάδα).

Η υπηρεσία έτυχε θετικής αποδοχής από 
όσους την χρησιμοποίησαν, ενώ παράλληλα 
η αύξηση των χρηστών οι οποίοι 
προσεγγίζουν πλέον το βιβλιοθηκονόμο τους 
για να ζητήσουν βοήθεια, δείχνει την 
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αναγνώριση του έργου του βιβλιοθηκονόμου 
από την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Υπηρεσίες σε τυφλούς χρήστες 
Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2011-2012 
εισήχθη στο Πανεπιστήμιο ο πρώτος τυφλός 
φοιτητής. Η Βιβλιοθήκη δραστηριοποιήθηκε 
άμεσα στην παροχή υποστήριξης στα άτομα 
με προβλήματα όρασης μέσω της 
μετατροπής βιβλίων από αναλογική σε 
ψηφιακή μορφή έτσι ώστε να είναι 
αναγνώσιμα από υπολογιστή.

Συνεργασίες Βιβλιοθήκης 
Η συνεργασία της Βιβλιοθήκης με άλλους 
τοπικούς οργανισμούς, βιβλιοθήκες και 
αρχεία συνεχίζεται τόσο σε επίπεδο 
καταλογογράφησης όσο και σε επίπεδο 
παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών.  Η 
Βιβλιοθήκη επιβλέπει σε τακτική βάση την 
εξέλιξη του έργου καταλογογράφησης της 
Δημοτικής Βιβλιοθήκης Λεμεσού και της 
Βιβλιοθήκης Ιεράς Μητρόπολης Λεμεσού με 
σκοπό τη μελλοντική δημιουργία ενός ενιαίου 
ηλεκτρονικού καταλόγου. Επίσης, η 
Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με το Παττίχειο 
Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο και Κέντρο 
Μελετών και το Θεατρικό Μουσείο Κύπρου 
σχετικά με την ψηφιοποίηση και τεκμηρίωση 
αρχείων. 

Σημαντική εξέλιξη για το 2012 για τις 
κυπριακές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες ήταν η 
εδραίωση του Συνδέσμου Κυπριακών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΚΑΒ) με πρώτο 
πρόεδρο τη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για 2ετή θητεία 
(2012-2014). Η Βιβλιοθήκη έθεσε ως 
πρωταρχικούς στόχους αυτής της διετίας την 
προώθηση του Συλλογικού Καταλόγου 
Κυπριακών Βιβλιοθηκών, την ανανέωση των 
συμφωνιών με τον Σύνδεσμο Ελληνικών 
Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (ΣΕΑΒ), την 
ενίσχυση των τοπικών βιβλιοθηκών, την 
προώθηση ενός μοντέλου συνεργατικής 
καταλογογράφησης και του δικτύου 
διαδανεισμού για τις Κυπριακές βιβλιοθήκες 
και τη δημιουργία ιστοσελίδας ΣΚΑΒ.

Στο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ των 
Κυπριακών ακαδημαϊκών βιβλιοθηκών, τον 
Απρίλιο του 2012, η Βιβλιοθήκη δέχθηκε 
πρόταση από τη Βιβλιοθήκη του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για τη φιλοξενία 58 
τίτλων βιβλίων (118 αντίτυπα) στο κτίριο της 

Βιβλιοθήκης «Βασίλης Μιχαηλίδης» στη 
Λεμεσό. Τον Ιούλιο 2012 ολοκληρώθηκε η 
μεταφορά και καταλογογράφηση αυτών των 
βιβλίων τα οποία τοποθετήθηκαν σε 
ξεχωριστό χώρο στην Κεντρική Βιβλιοθήκη 
(στον 1ο όροφο) με τη  σήμανση «Συλλογή 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου».

Η Βιβλιοθήκη συνεχίζει να είναι μέλος σε 
διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
οργανισμούς που αφορούν βιβλιοθήκες:  
IFLA (International Federation of Library  
Associations and Institutions), LIBER  
(Ligue des Bibliotheques Europeennes de  
Recherche), IATUL (International Association 
of Technological University Libraries), SPARC 
(Scholarly Publishing and Academic Resources 
Coalition), EAHIL (European Association for 
Health Information and Libraries), EIUG  
(European Innovative Users Group), ΚΕΒΕΠ 
(Κυπριακή Ένωση Βιβλιοθηκονόμων και 
Επιστημόνων Πληροφόρησης) και CYS  
(Cyprus Organization for Standardization).

Έργα ψηφιοποίησης 
Κατά το 2012, ολοκληρώθηκαν δύο νέα έργα 
ψηφιοποίησης αρχείων που είχε αναλάβει η 
Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο συνεργασίας με το 
Παττίχειο Ιστορικό Αρχείο-Μουσείο και 
Κέντρο Μελετών. 

Η καταγραφή και ψηφιοποίηση της Συλλογής 
Κανταδόρων από το αρχείο του κ. Τότη 
Μανδαλιού διήρκεσε 4 μήνες (Ιούλιο – 
Οκτώβριο 2012) και η πρόσβαση στη 
συλλογή διευθετήθηκε μέσω διαδικτυακής 
εφαρμογής. Η καταγραφή και ψηφιοποίηση 
του αρχείου του εκπαιδευτικού Νικολάου Ι. 
Ξιούτα (1901-1984) ξεκίνησε τον Ιούνιο  
2012 και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 
αρχές του 2013. Περιέχει κυρίως τα 
προπαρασκευαστικά έγγραφα για την ίδρυση 
της ΟΛΜΕΚ, ομιλίες, μελέτες, αλληλογραφία 
σε μορφή χειρογράφων και αρκετές 
φωτογραφίες. Για την τεκμηρίωση και των δύο 
συλλογών χρησιμοποιήθηκαν διεθνή πρότυπα 
αρχειακής περιγραφής και το λογισμικό 
ανοικτού κώδικα στο ICA-AtoM.

Η Βιβλιοθήκη υποστηρίζει, επίσης, το 
Θεατρικό Μουσείο Κύπρου σε θέματα 
ψηφιοποίησης τεκμηρίων του Μουσείου 
χρησιμοποιώντας τα διεθνή πρότυπα 
αρχειακής περιγραφής και το λογισμικό 
ανοικτού κώδικα στο ICA-AtoM.

Σε συνέχεια της ενσωμάτωσης μέρους της 
Βιβλιοθήκης του Ανώτερου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου (ΑΤΙ), η Βιβλιοθήκη ανέλαβε την 
καταγραφή και ψηφιοποίηση του περιοδικό 
του ΑΤΙ “The HTI Review”. Το έργο 
αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2013.

Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις 
Κατά το 2012 διοργανώθηκαν οι πιο κάτω 
πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις:

22-28 Οκτωβρίου 2012 Συμμετοχή στην 
παγκόσμια εβδομάδα ανοικτής πρόσβασης

Με αφορμή την παγκόσμια εβδομάδα 
Ανοικτής Πρόσβασης (Open Access Week), 
η Βιβλιοθήκη ενημέρωσε την πανεπιστημιακή 
κοινότητα σχετικά με την ανοικτή πρόσβαση 
στην επιστημονική πληροφορία. Στόχος της 
είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής 
επιστημονικών πληροφοριών, η ενίσχυση της 
έρευνας και η αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων. Η ενημέρωση σε αυτό το 
στάδιο επιτεύχθηκε μέσα από:

•  πληροφόρηση των ενδιαφερομένων για την 
πρωτοβουλία ανοικτής πρόσβασης από 
τους βιβλιοθηκονόμους στο χώρο της 
Βιβλιοθήκης

•  πληροφόρηση σχετικά με το συμφωνητικό 
Author Addendum και την ένωση SPARC 
(Scholarly Publishing and Academic  
Resources Coalition)

•  προβολή ενημερωτικού υλικού στις οθόνες 
πληροφόρησης στους χώρους του 
Πανεπιστημίου

22 Οκτωβρίου 2012 Διοργάνωση Ημερίδας 
“Open Mind, Open Access, Open Library”. 

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη 
επιτυχία και συμμετοχή φοιτητών και 
βιβλιοθηκονόμων στα Γραφεία Προσωπικού 
της Βιβλιοθήκης (Κιτίου Κυπριανού 38, 
Λεμεσός). 

17 Νοεμβρίου 2012 Διοργάνωση εκδήλωσης 
«24 Ώρες Βιβλιοθήκη»

Σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο 
Κύπρου, στις 17 Νοεμβρίου 2012 
διοργανώθηκε η εκδήλωση με θέμα 
«Βασίλισσα Βερεγγάρια, Ριχάρδος ο 
Λεοντόκαρδος και οι Πλανταγενέτες». Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στη Βιβλιοθήκη 
Βασίλης Μιχαηλίδης και συνδυάστηκε με την 
παρουσίαση της έκθεσης φωτογραφίας 
σχετικά με το βασίλειο των Πλανταγενετών 
και την οικογένεια του Ριχάρδου του 
Λεοντόκαρδου.

Εκδόσεις/Δημοσιεύσεις 
Η ομάδα εκδόσεων της Βιβλιοθήκης 
επιδιώκει την ενημέρωση της 
πανεπιστημιακής κοινότητας για τα τρέχοντα 
θέματα της Βιβλιοθήκης, τις προσφερόμενες 
υπηρεσίες, τις νέες τεχνολογικές εξελίξεις, 
τις νέες συνδρομές, ακαδημαϊκές εκδόσεις 
και δημοσιεύσεις, καθώς και θέματα 
ψηφιοποίησης και ανάπτυξης συλλογής.

Κατά το 2012 εκδόθηκαν 2 τεύχη του 
Ενημερωτικού δελτίου “Acta Diurna” (σε 
έντυπη και ηλεκτρονική μορφή), το 
ενημερωτικό τρίπτυχο για το Ιδρυματικό 
Καταθετήριο «Κτίσις» στην αγγλική γλώσσα, 
καθώς και ο έντυπος συνοπτικός Οδηγός 
Βιβλιοθήκης.

Εταιρική Kοινωνική Eυθύνη – Προβολή 
Το προσωπικό της Βιβλιοθήκης συμμετείχε 
στην εκστρατεία καθαρισμού της Κύπρου 
“Let’s do it Cyprus” . Αφορούσε την 
εθελοντική συμμετοχή στην καθαριότητα 
μιας συγκεκριμένης περιοχής στη Λεμεσό. 

Η συνεργασία με τις Βιβλιοθήκες του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, σε επίπεδο 
δανεισμού συνεχίστηκε ομαλά με σκοπό την 
εξυπηρέτηση και την παροχή πρόσθετων 
διευκολύνσεων δανεισμού σε φοιτητές από 
άλλα ακαδημαϊκά ιδρύματα της Κύπρου. Οι 
χρήστες των πιο πάνω βιβλιοθηκών μπορούν 
να εξυπηρετηθούν ως εξωτερικοί χρήστες και 
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από τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες, κάτω από 
κοινούς όρους που έχουν προσυμφωνηθεί 
μεταξύ όλων των μελών της συνεργασίας.

Μέσα από τη συμμετοχή της στο Σύνδεσμο 
Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 
(ΣΕΑΒ), η Βιβλιοθήκη πραγματοποίησε 3 
ενημερωτικές ημερίδες προς τους καθηγητές 
Μέσης Εκπαίδευσης σχετικά με τις βάσεις 
ηλεκτρονικών περιοδικών EBSCO, Science 
Direct, Scopus και Elsevier.

Η Βιβλιοθήκη συμμετείχε στην καταγραφή 
στατιστικών δεδομένων της Μονάδας 
Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΜΟ.ΔΙ.Π.Α.Β., Ελλάδα) με τη 
συμπλήρωση και καταχώρηση σχετικού on-
line ερωτηματολογίου για το 2011. Τα 
στοιχεία αυτά, μοναδικά στο είδος τους, είναι 
απαραίτητα για τον υπολογισμό δεικτών, οι 
οποίοι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 
αξιολόγηση των Ελληνικών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, καθώς και την εκτίμηση της 
συνεισφοράς τους στην έρευνα, τη 
διδασκαλία, και τη μάθηση. 

Για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης 
των μελών της, η Βιβλιοθήκη διατηρεί 
λογαριασμούς στο πολύ διαδεδομένο 
κοινωνικό δίκτυο Facebook. 

Τέλος, η δράση της Βιβλιοθήκης επεκτείνεται 
σε ευρωπαϊκά και διεθνή συνέδρια 
βιβλιοθηκών με στόχο την περαιτέρω 
ανάπτυξη και προβολή του έργου της 
Βιβλιοθήκης. Το 2012, το προσωπικό της 
Βιβλιοθήκης ετοίμασε και παρουσίασε 
συνολικά 3 ανακοινώσεις σε συνέδρια:

•  5th International Conference on Informa-
tion Law 2012, Κέρκυρα, 29-30 Ιουνίου 
2012  
“Promoting Open Access at the Cyprus 
University of Technology: survey results” 
Stamatios Giannoulakis, Marios Zervas,  
Petros Artemi 
http://conferences.ionio.gr/icil2012/

•  13th International Conference of ISSEI, 
Λευκωσία, 2-6 Ιουλίου 2012 
“Scholar publications and open access poli-
cies: the Ktisis case” 
Stamatios Giannoulakis, Petros Artemi, 
Alexia Dini-Kounoudes 
http://issei2012.haifa.ac.il/

•  21ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών, Αθήνα, 18-19 Οκτωβρίου 
2012 
“Η ενίσχυση του ρόλου του θεματικού 
βιβλιοθηκονόμου: συμβαδίζοντας με τις 
νέες τάσεις” 
Χρυσάνθη Σταύρου, Αθηνά Ευαγόρου, 
Φωτεινή Νικολαΐδου, Άννα Χαραλάμπους, 
Μιχάλης Κτωρής  
http://leo.hua.gr/palc2012/?q=el 

Όλες οι παρουσιάσεις και δημοσιεύσεις 
έχουν αναρτηθεί στο ιδρυματικό καταθετήριο 
«Κτίσις».

Περιβαλλοντική Πολιτική 
Η αποστολή του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου είναι να καταστεί 
κέντρο αριστείας στην πανεπιστημιακή 
εκπαίδευση και έρευνα και ταυτόχρονα να 
συμβάλει σημαντικά στην οικονομική και 
τεχνολογική ανάπτυξή της Λεμεσού και 
ευρύτερα της Κύπρου. Αναπόσπαστό κομμάτι 
της πιο πάνω αποστολής αποτελεί και η 
ανάπτυξη περιβαλλοντικής ευθύνης και 
συνείδησης στο Πανεπιστήμιο. Το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιου Κύπρου επιθυμεί 
να γίνει ένα πρότυπο «Πράσινο» 
Πανεπιστήμιο ενσωματώνοντας  κανόνες 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε κάθε 
λειτουργία του. 

Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Πολιτικής 
(ΓΠΠ) της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Περιουσίας έχει σαν στόχο την ενσωμάτωση 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε κάθε 
λειτουργία του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου και την ανάπτυξή της στη γενικότερη 
κουλτούρα του. Ένας τρόπος αναγνώρισης 
του από τη Πανεπιστημιακή Κοινότητα, είναι 
η δυναμική προώθηση και η εδραίωση της 
Πολιτικής και του Γραφείου με το λογότυπο 
(branding) ‘green@cut’.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
δεσμεύεται να εφαρμόσει την 
Περιβαλλοντική Πολιτική, η οποία έχει 
εγκριθεί στην 73η Συνεδρία της Διοικούσας 
Επιτροπής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, με τους εξής τρόπους:
•  Συμμόρφωση με την κατάλληλη νομοθεσία 

και, όπου είναι δυνατόν, ενεργός συμβολή 
στην κατάρτιση νέων σχετικών  
νομοθεσιών.
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•  Εφαρμογή Συστήματος Περιβαλλοντικής 
Διαχείρισης στο σύνολο των 
δραστηριοτήτων του.

•  Συνεχής παρακολούθηση, αξιολόγηση και 
βελτίωση της περιβαλλοντικής του 
επίδοσης.

•  Ενσωμάτωση  περιβαλλοντικών δεικτών 
στις διαδικασίες και στους στρατηγικούς 
στόχους ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

•  Συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση της 
Πανεπιστημιακής Κοινότητας για 
περιβαλλοντικά θέματα και καλλιέργεια 
περιβαλλοντικής ευθύνης μεταξύ των μελών 
της.

•  Ανάπτυξη, αναπαλαίωση κτηρίων με 
βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και ελάχιστη 
χρήση φυσικών πόρων.

•  Εξοικονόμηση ενέργειας και νερού στα 
κτήρια και εγκαταστάσεις του.

•  Χρήση, όπου είναι δυνατόν, ανανεώσιμων 
πηγών ενέργειας στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου.

•  Δέσμευση εφαρμογής Πράσινων Δημόσιων 
Συμβάσεων.

•  Μείωση της καθημερινής χρήσης χαρτιού 
και αγορά χάρτινων προϊόντων από 
ανακυκλωμένο χαρτί

•  Ανακύκλωση συσκευασιών και μείωση όσο 
είναι δυνατόν των απόβλητων/σκυβάλων.

•  Συλλογή, μεταφορά και διαχείριση 
επικίνδυνων αποβλήτων σύμφωνα με 
αποδεκτά περιβαλλοντικά πρότυπα.

• Εφαρμογή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
•  Προώθηση της έρευνας για την ανάπτυξη 

καινοτόμων τεχνολογιών/πρακτικών που 
σχετίζονται με την προστασία του Φυσικού 
Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

•  Προώθηση του Ανοικτού Διαλόγου και της 
ενημέρωσης του κοινού σε θέματα που 
σχετίζονται με την προστασία του Φυσικού 
Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του έτους 2012, το  
green@cut έχει πραγματοποιήσει τα  
πιο κάτω:
•  Κυκλοφορία  στη Πανεπιστημιακή 

κοινότητα Ειδικών Χάρτινων Κιβωτίων για 
τοποθέτηση Χαρτιού για Ανακύκλωση 
στους χώρους γραφείων.

•  Αύξηση δικτύου ανακύκλωσης του 
Πανεπιστημίου με τοποθέτηση ειδικών 
κάδων ανακύκλωσης στους εξωτερικούς 
χώρους των Κοινών Αιθουσών Διδασκαλίας 
‘Ανδρέας Θεμιστοκλέους’.

•  Μέλος στο Παγκόσμιο Δίκτυο Αειφόρου 
Ανάπτυξης Πανεπιστημιουπόλεων –  
International Sustainable Campus Network 
ISCN – το πρώτο Πανεπιστήμιο της 
Κύπρου που είναι μέλος στο συγκεκριμένο 
οργανισμό.

•  Έναρξη Ιστοσελίδας green@cut: www.cut.
ac.cy/green και ιστοσελίδων κοινωνικής 
δικτύωσης (facebook, twitter).

•  Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο της Κόρδοβας 
για ανταλλαγή ιδεών, επίλυση προβλημάτων 
και γενική ενημέρωση σε θέματα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης για τα 
Πανεπιστήμια.

•  Συντονισμός έργου Πράσινης Στέγης  
σε κτήριο του Πανεπιστημίου.

Αξίζει, τέλος, να ανφερθεί ότι το ΤΕΠΑΚ 
βραβεύτηκε με έπαινο απο την Υπηρεσία 
Ενέργειας Κύπρου για τα σημαντικά μέτρα 
που εφαρμόζει για εξοικονόμηση ενέργειας 
στα κτίρια του.

Έκθεση Πεπραγμένων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | Κοινωνική Προσφορά
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ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ 
ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Μέσα στο 2012, το Πανεπιστήμιο ανέπτυξε 
σημαντική δραστηριότητα τόσο στα θέματα 
εκπαίδευσης όσο και στα θέματα έρευνας, 
διασύνδεσης με τη βιομηχανία και κοινωνικής 
προσφοράς. Ορισμένα γεγονότα ξεχώρισαν 
είτε λόγω της ιστορικής τους διάστασης, είτε 
γιατί εμπεριέχουν έντονο το στοιχείο της 
ανάπτυξης και της δημιουργικότητας. 

Τελετή Αυτονόμησης  
Στη νέα εποχή της αυτονομημένης του 
παρουσίας εισήλθε επίσημα το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, μετά την ιστορική 
Τελετή Αυτονόμησης που πραγματοποιήθηκε 
στις  30 Μαρτίου 2012. Η Τελετή, 
πραγματοποιήθηκε στην παρουσία του 
Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας και 
άλλων πολιτειακών αξιωματούχων, 
Πρυτάνεων κυπριακών πανεπιστημίων, 
εκπροσώπων θεσμικών φορέων, ακαδημαϊκών 
και φοιτητών. Η Τελετή, επισφράγισε τη 
μεταβίβαση των εξουσιών διοίκησης του 
Πανεπιστημίου από τη Διοικούσα Επιτροπή 
προς τη Σύγκλητο και το Συμβούλιο και τη 
μετάβαση του Πανεπιστημίου σε μια νέα 
φάση της δημιουργικής του διαδρομής. 

Πρώτες συνεδρίες Συγκλήτου  
και Συμβουλίου  
Η πρώτη συνεδρία της Συγκλήτου του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2012 
στην αίθουσα Συμβουλίου-Συγκλήτου του 
κτηρίου Πρυτανείας του ΤΕΠΑΚ, στη 
Λεμεσό.  Κατά την πρώτη συνεδρία της, η 
Σύγκλητος έλαβε αποφάσεις αναφορικά με 
την εύρυθμη  λειτουργία της και, μεταξύ 
άλλων, ενέκρινε Κανόνες για τη σύνθεση και 
λειτουργία των Συγκλητικών Επιτροπών, οι 
οποίες λειτουργούν ως συμβουλευτικές 

επιτροπές, και υποβάλλουν στη Σύγκλητο 
σχετικές εισηγήσεις.   

Σε ειδική συνεδρία που πραγματοποιήθηκε 
το απόγευμα της ίδιας μέρας, η Σύγκλητος 
εξέλεξε τρία εξωπανεπιστημιακά μέλη του 
Συμβουλίου του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, όπως προβλέπεται από το Νόμο.  
Πρόκειται για τον Δρ. Δημήτρη Κοντίδη, 
πρώην Δήμαρχο Λεμεσού και εκ των 
εμπνευστών της ιδέας για δημιουργία 
πανεπιστημίου στην πόλη, την κυρία Ινώ 
Χατζηπαύλου, επιχειρηματία με πλούσια και 
πολυδιάστατη κοινωνική και πολιτιστική 
προσφορά στον τόπο, και τον κύριο Μάριο 
Κασάπη, Γενικό Διευθυντή της εταιρίας 
ΚΕΑΝ.

Το Συμβούλιο του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, συνεδρίασε για 
πρώτη φορά στις 29 Φεβρουαρίου 2012. 
Κατά την πρώτη, ειδική του συνεδρία, το 
Συμβούλιο εξέλεξε τον Δρ. Δημήτρη Κοντίδη 
ως τον πρώτο του Πρόεδρο και τον κ. Πανίκο 
Λεωνίδου ως τον πρώτο του Αντιπρόεδρο.  

Καθιέρωση Διαδικασίας  
Αξιολόγησης Τμημάτων 
Η Σύγκλητος, κατά την 9η συνεδρία της και 
μετά από εισήγηση που κατέθεσε η 
Πρύτανης, αποφάσισε την υιοθέτηση και 
καθιέρωση διαδικασίας αξιολόγησης των 
Τμημάτων, η οποία συνάδει με τα σχετικά 
ευρωπαϊκά πρότυπα. 

Πρωτοπορώντας, το Πανεπιστήμιο προχωρεί 
αυτεπάγγελτα στην υλοποίηση των προνοιών 
για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας που 
περιλαμβάνονται στο «Νομοσχέδιο για την 
Ίδρυση και τη Λειτουργία του Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης  Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης», χωρίς να 

περιμένει την έγκριση και λειτουργία του 
προτεινόμενου Φορέα από μέρους της 
Πολιτείας.

Η διαδικασία της αξιολόγησης των Τμημάτων 
έχει τεθεί κάτω από τη γενική εποπτεία της 
Πρυτάνεως, υπό την καθοδήγηση της οποίας 
λειτουργεί το νεοσύστατο  Γραφείο 
Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων. 

Οι αξιολογήσεις αυτές θα συμβάλουν 
ουσιαστικά στην περαιτέρω ποιοτική 
αναβάθμιση του Πανεπιστημίου μέσα από 
συνεχείς ενέργειες βελτίωσης του 
παραγόμενου έργου. Το Πανεπιστήμιο, 
αυτοβούλως παραμείνει ανοικτό στην κριτική 
και επιδιώκει τη διενέργεια τόσο εσωτερικών 
όσο και εξωτερικών αξιολογήσεων, ως 
σημαντικά μέρη ενός μηχανισμού που θα 
τροφοδοτεί την αναβάθμιση και την εξέλιξη. 

Τελετή Αποφοίτησης  
Μια ακόμα σειρά νέων επιστημόνων 
«παρέδωσε» στην κοινωνία το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 22 Ιουνίου 2012. 
Κατά την Τελετή Αποφοίτησης, παρέλαβαν το 
πτυχίο τους 366 απόφοιτοι, έντεκα συνολικά 
προγραμμάτων σπουδών προπτυχιακού 
επιπέδου. Κατά την Τελετή, αποφοίτησαν 
επίσης 5 μεταπτυχιακοί φοιτητές του 
προγράμματος MSc στη Διαχείριση 
Ενεργειακών Πόρων, που είναι το πρώτο 
ελληνόφωνο μεταπτυχιακό πρόγραμμα που 
πρόσφερε το Πανεπιστήμιο. Κατά την Τελετή, 
απονεμήθηκαν τα Βραβεία Προέδρου 
Κυπριακής Δημοκρατίας, από τον Πρόεδρο 
Δημήτρη Χριστόφια στους πρώτους δυο 
αριστεύσαντες φοιτητές, Κωνσταντίνο 
Καραολή και Ανδρέα Καρασάββα, καθώς 
επίσης και τα βραβεία πρωτευσάντων 
τελειοφοίτων ανά Τμήμα. 

Πρώτα Διδακτορικά  
Κατά την Τελετή Αποφοίτησης 2012 
παρέλαβαν τον διδακτορικό τους τίτλο οι 
πρώτοι 2 διδακτορικοί απόφοιτοι του 
ΤΕΠΑΚ. Πρόκειται για τον κ. Γιώργο 
Παπαδαυίδ και τον κ. Κυριάκο 
Θεμιστοκλέους, οι οποίοι απέκτησαν τον 
τίτλο του Διδάκτορα Τοπογράφου Μηχανικού 
και Μηχανικού Γεωπληροφορικής. Ιδιαίτερη 
αναφορά στο γεγονός έκανε στην ομιλία της 
η Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγήτρια 
Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, 
χαρακτηρίζοντας την απονομή των πρώτων 
διδακτορικών τίτλων ως έχουσα μεγάλη 
σημασία, επισημαίνοντας ότι «αποτελεί το 
πρώτο καθοριστικό βήμα ως προς την ένταξη 
του Πανεπιστημίου στην κατηγορία των 
ερευνητικά προσανατολισμένων 
πανεπιστημίων». 

Τελετή Αποφοίτησης του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Κύπρου για την 
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία 
Δεκαεννέα απόφοιτοι του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική 
και Δημόσια Υγεία , που λειτουργεί στο 
ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με τη Σχολή 
Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ, παρέλαβαν στις 25 Ιουλίου τους 
μεταπτυχιακούς τους τίτλους σπουδών 
επιπέδου Μάστερ, σε ειδική τελετή 
αποφοίτησης. Οι απόφοιτοι, που 
προέρχονται από δέκα διαφορετικές χώρες, 
ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα που προσφέρει το Ινστιτούτο 
στην Περιβαλλοντική Υγεία και στην 
Επιδημιολογία και Βιοστατιστική.  
Προσκεκλημένος ομιλητής στην τελετή ήταν 
ο Καθηγητής Majid Ezzati, επικεφαλής της 
ερευνητικής ομάδας Global Environmental 
Health στο Imperial College του Λονδίνου. Ο 
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Καθηγητής Ezzati ανέπτυξε το θέμα  
«Improving people’s health in a  
changing world».

Δημόσια ομιλία του Διοικητή της 
Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου  
Πολύ μεγάλο ενδιαφέρον παρουσίασε η 
δημόσια ομιλία του Διοικητή της Κεντρικής 
Τράπεζας της Κύπρου κ. Πανίκου 
Δημητριάδη που πραγματοποιήθηκε στις 28 
Ιουνίου 2012  στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Η ομιλία είχε ως θέμα «Προκλήσεις 
και Προοπτικές της Κυπριακής Οικονομίας» 
και δόθηκε στο κατάμεστο αμφιθέατρο 
«Πεύκιος Γεωργιάδης». Λόγω της παρουσίας 
του Διοικητή και του άκρως επικαιρικού 
χαρακτήρα του θέματος, η εκδήλωση έτυχε 
ευρείας δημοσιογραφικής κάλυψης από το 
Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, το Κυπριακό 
Πρακτορείο Ειδήσεων, τους ιδιωτικούς 
τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς 
και τον ημερήσιο Τύπο. Το παρόν τους  
έδωσαν και ανταποκριτές διεθνών 
ειδησεογραφικών πρακτορείων (Reuters και 
Bloomberg) οι οποίοι έστελλαν ζωντανές 
ανταποκρίσεις μέσω διαδικτύου σε όλο τον 
κόσμο.    

Εγκαίνια κτηρίου Σχολής Διοίκησης  
και Οικονομίας 
Εγκαινιάστηκε στις 22 Μαΐου 2012 το Κτήριο 
της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, στην 
παρουσία των τοπικών αρχών, 
επαγγελματικών φορέων και της ηγεσίας του 
Πανεπιστημίου. Τα εγκαίνια του κτηρίου 
τέλεσε ο Δήμαρχος Λεμεσού κ. Ανδρέας 
Χρίστου. Το κτήριο, που παλαιότερα στέγαζε 
το γνωστό ξενοδοχείο Continental, βρίσκεται 
στην παραλιακή λεωφόρο, δίπλα από την 
παλιά Μητρόπολη Λεμεσού και τον Ιερό Ναό 
Αγίου Ανδρονίκου, σε πολύ κοντινή 
απόσταση από άλλα δύο εμβληματικά κτήρια 
που επίσης έτυχαν εκτεταμένης 
αναπαλαίωσης και ανακαίνισης από το 
Πανεπιστήμιο, τη Βιβλιοθήκη Βασίλης 
Μιχαηλίδης και το Κτήριο Ανδρέας 
Θεμιστοκλέους. Οι αναπαλαιώσεις και 
ανακαινίσεις ιστορικών κτηρίων στο κέντρο 
της Λεμεσού από το Πανεπιστήμιο, 
αποτελούν σημαντικό μέρος της ανάπλασης 
και αναζωογόνησης της όλης περιοχής.

Μεγάλη Δωρεά Συνεργατικού 
Ταμιευτηρίου Λεμεσού 
Ο μεγαλύτερος ευεργέτης του 
Πανεπιστημίου έγινε το Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Λεμεσού (ΣΤΛ) με την απόφαση 
του για παραχώρηση στο Πανεπιστήμιο του 
πενταόροφου του κτηρίου επί της οδού 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, για χρήση χωρίς 
ενοίκιο, για περίοδο 33 ετών. Πρόκειται για 
τη μεγαλύτερη δωρεά στην οποία έχει προβεί 
οποιοσδήποτε ιδιωτικός  οργανισμός προς 
το Πανεπιστήμιο από ιδρύσεως του. 
Ανακοινώνοντας την απόφαση στις αρχές 
του έτους, ο Πρόεδρος της Επιτροπής του 
Συνεργατικού Ταμιευτηρίου Λεμεσού, κ. 
Λώρης Λυσιώτης αναφέρθηκε στο σταθερό 
προσανατολισμό του Ταμιευτηρίου για 
στήριξη της Παιδείας και του Πολιτισμού, στο 
πλαίσιο του οποίου εντάσσεται και η διαρκής 
συμπαράσταση και στήριξη προς το ΤΕΠΑΚ. 
Η παραχώρηση του κτηρίου, σημείωσε, 
αποτελεί την κορύφωση αυτής της στήριξης 
και επιβεβαιώνει τη συνέχιση της ευρύτερης 
συνεργασίας του ΣΤΛ με το Πανεπιστήμιο. 

Επίσκεψη Μητροπολίτη Κένυας  
Στις 26 Ιανουαρίου 2012 ο Μητροπολίτης 
Κένυας κ. Μακάριος επισκέφθηκε  το 
Πανεπιστήμιο και είχε συνάντηση εργασίας 
με την Πρύτανη Κεραυνού-Παπαηλιού, τους 
Αντιπρυτάνεις Ονουφρίου και Αναγιωτό, και 
άλλα στελέχη του Πανεπιστημίου. 

Η Πρύτανης Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, 
αφού καλωσόρισε  τον Σεβασμιότατο 
Μητροπολίτη Κένυας, απεύθυνε θερμές 
ευχαριστίες για το ενδιαφέρον του προς το 
Πανεπιστήμιο που λειτουργεί στη γενέτειρα 
του, Λεμεσό, και τον πληροφόρησε για την 
πορεία ανάπτυξης και εδραίωσης του 
Πανεπιστημίου. Αναφέρθηκε, επίσης, στην 
εξαιρετική συνεργασία που έχει το 
Πανεπιστήμιο με τη Μητρόπολη για τη 
φοίτηση Κενυατών φοιτητών στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, ως υπότροφοι του 
Πανεπιστημίου. 

Ο Μητροπολίτης Μακάριος εξέφρασε την 
ικανοποίηση του τόσο για τη θετική πορεία 
του Πανεπιστημίου όσο και για τις πολύ 
καλές επιδόσεις των Κενυατών φοιτητών. 
Αφού αναφέρθηκε στο ευρύ και 
πολυδιάστατο εκπαιδευτικό έργο της Ιεράς 
Μητροπόλεως Κένυας, ενημέρωσε για την 
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πρωτοβουλία ίδρυσης και λειτουργίας 
Νοσηλευτικής Σχολής, υπό την διοικητική 
εποπτεία της Εκκλησίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο 
κ. Μακάριος απεύθυνε πρόσκληση προς 
ακαδημαϊκούς και διοικητικά στελέχη του 
ΤΕΠΑΚ, όπως επισκεφθούν την έδρα της 
Μητρόπολης και συνεργαστούν για την 
προετοιμασία και τη λειτουργία της Σχολής.

Υποτροφίες από τη Μητρόπολη Λεμεσού  
Σε μια σεμνή τελετή που έγινε στις 24 
Ιανουαρίου 2012, ο Μητροπολίτης Λεμεσού 
κ. Αθανάσιος παρέδωσε υποτροφίες 
συνολικής αξίας €12,000 σε εννιά φοιτητές, 
δικαιούχους οικονομικής στήριξης, του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Ο Μητροπολίτης Λεμεσού συνεχάρη τους 
φοιτητές και τους προέτρεψε να συνεχίσουν 
απρόσκοπτα τις σπουδές τους, 
αντιμετωπίζοντας τις δυσκολίες που θα 
προκύψουν με δύναμη, πίστη και αισιοδοξία.

Διάσκεψη Τύπου – Συνεργασία ΤΕΠΑΚ με 
το German Oncology Center 
Στις εξαιρετικές προοπτικές συνεργασίας 
μεταξύ του Πανεπιστημίου και του German 
Oncology Center αναφέρθηκε ο 
Αντιπρύτανης Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 
ΤΕΠΑΚ, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός, 
κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής 
διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε στις 10 
Φεβρουαρίου 2012, στο κτήριο της 
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου. Το Πρότυπο 
Ιατρικό Κέντρο Παροχής Ογκολογικών 
Υπηρεσιών, θα διευθύνει ο διακεκριμένος 
Κύπριος Καθηγητής Ογκολογίας και 
Διευθυντής της Ακτινο-ογκολογικής κλινικής 
του πανεπιστημιακού νοσοκομείου του 
Όφενμπαχ Γερμανίας, Νίκος Ζάμπογλου. 
Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός 
άριστου συγκροτήματος ιατρικού 
ογκολογικού κέντρου, που θα πληροί όλες τις 
διεθνείς προδιαγραφές και απαιτήσεις και θα 
προσφέρει στον ασθενή ό,τι καλύτερο έχει να 
επιδείξει η σύγχρονη ογκολογία στην 
πρόληψη, διάγνωση, θεραπεία και 
αποκατάσταση, καθώς και στην υποστήριξη 
των καρκινοπαθών για την βελτίωση της 
ποιότητας ζωής τους. Το έργο θα υλοποιηθεί 
σε τρεις φάσεις. Η πρώτη, που αναμένεται να 
ολοκληρωθεί σε 2,5 χρόνια, αφορά στο 
κεντρικό κτίριο και τη μονάδα 
αποκατάστασης, ενώ θα ακολουθήσει η 

δεύτερη φάση που θα περιλαμβάνει το 
Κέντρο Παρηγορικής Φροντίδας, το Κέντρο 
Βιοιατρικής Έρευνας και χώρους διαμονής 
μόνιμου προσωπικού και επισκεπτών ιατρών 
και ερευνητών από το εξωτερικό. Σε 4 χρόνια 
αναμένεται επίσης να αρχίσει η υλοποιήσει 
της τρίτης και τελευταίας φάση του έργου, με 
τη δημιουργία κτιρίου χειρουργικής 
ογκολογίας και χώρων προσευχής. Το 
Κέντρο, που προσβλέπει να προσφέρει στον 
Κύπριο ασθενή υψηλού επιπέδου ιατρικές 
υπηρεσίες και ταυτόχρονα να προσελκύσει 
ασθενείς και από το εξωτερικό, θα απασχολεί 
συνολικά περί τα 450 άτομα.

Έκθεση έργων φοιτητών Τμήματος 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών  
Το Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
παρουσίασε έκθεση με έργα των 
τελειόφοιτων φοιτητών του, από τις 25 έως 
τις 27 Μαΐου, στα Εργαστήρια Γραφιστικής 
και Φωτογραφίας του Τμήματος, που 
βρίσκονται στην πλατεία Ηρώων. 
Παρουσιάστηκαν έργα από μεγάλη γκάμα 
πεδίων, όπως: Οπτική Επικοινωνία, 
Γραφιστική, Διαφήμιση, Σχεδιασμός 
Πληροφορίας, Σχεδιασμός Συσκευασίας, 
Χαρακτική, Animation, Τρισδιάστατη 
Μοντελοποίηση και Animation, Σχεδιασμός-
Ανάπτυξη Παιχνιδιών, και Τρισδιάστατη 
Μορφοποίηση και Animation. Παράλληλα, 
εκτέθηκαν Φωτογραφικά Βιβλία δευτεροετών 
φοιτητών του Τμήματος. Η έκθεση δέχθηκε 
μεγάλο αριθμό επισκεπτών, μεταξύ των 
οποίων και μέλη κλάδων της βιομηχανίας που 
έχουν συνάφεια με τα επιστημονικά πεδία του 
Τμήματος. 

Εκστρατεία ενημέρωσης σπουδών  
και φοίτησης  
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάρτιο 2012 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 
καθιερωμένη ετήσια εκστρατεία σπουδών και 
φοίτησης του Πανεπιστημίου. Πρωταρχικός 
σκοπός της εκστρατείας, η οποία 
απευθύνεται σε υποψήφιους φοιτητές 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου, 
είναι η παροχή έγκυρης και έγκαιρης 
πληροφόρησης προς κάθε ενδιαφερόμενο, 
αναφορικά με τα προγράμματα σπουδών, τις 
διαδικασίες εισαγωγής, τις υπηρεσίες προς 
τους φοιτητές και τη φοιτητική ζωή στο 
Πανεπιστήμιο. Από την αρχή της χρονιάς 
διοργανώθηκαν σειρές παρουσιάσεων σε 

σχολεία όλων των επαρχιών της Κύπρου και 
πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις και 
ξεναγήσεις στις εγκαταστάσεις του 
Πανεπιστημίου. Επίσης, το Πανεπιστήμιο 
συμμετείχε σε τοπικές εκπαιδευτικές εκθέσεις 
που διοργάνωσαν σύνδεσμοι και 
ομοσπονδίες γονέων σε Λάρνακα, Πάφο και 
Λεμεσό. Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο 
διοργάνωσε στις 25 Ιανουαρίου την 
εξειδικευμένη εκπαιδευτική έκθεση 
μεταπτυχιακών σπουδών “Postgraduate  
Education Fair 2012” στη Λεμεσό η οποία 
σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία. Παράλληλα, 
κυκλοφόρησαν ειδικές ενημερωτικές 
εκδόσεις και οδηγοί σπουδών, τόσο σε 
έντυπη όσο και σε ψηφιακή μορφή, στις 
οποίες αναφέρονται αναλυτικά όλες οι 
σχετικές με τις σπουδές στο Πανεπιστήμιο 
πληροφορίες. Σημαντική επίσης υπήρξε η 
παρουσία του ΤΕΠΑΚ στη 19η Διεθνή 
Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου που 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία από 17 έως 
19 Φεβρουαρίου. Τον Μάρτιο στη Λεμεσό, το 
Πανεπιστήμιο διοργάνωσε τις Ημέρες 
Ενημέρωσης (Open Days) για τα 
προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών. 

Πανεπιστημιακός ραδιοφωνικός σταθμός 
Η Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου αφού 
αξιολόγησε τη σχετική αίτηση του 
Πανεπιστημίου, αποφάσισε όπως χορηγήσει 
άδεια ίδρυσης, εγκατάστασης και λειτουργίας 
μικρού τοπικού ραδιοφωνικού σταθμού. Ο 
σταθμός, που θα λειτουργεί υπό την εποπτεία 
του Τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου, θα αποτελέσει σημαντικό μέσο 
εκπαίδευσης των φοιτητών ενώ το πρόγραμμα 
του θα μεταδίδεται και διαδικτυακά.     

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας  
Στην 7η συνεδρία της Συγκλήτου και στην 5η 
συνεδρία του Συμβουλίου εγκρίθηκαν οι 
Κανονισμοί και Κανόνες «Πειθαρχικού 
Ελέγχου Ακαδημαϊκού και άλλου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού». Οι Κανονισμοί 
έχουν προωθηθεί στη Βουλή για έγκριση. 

Παράλληλα, προωθούνται και οι αντίστοιχοι 
Κανονισμοί και Κανόνες για το Διοικητικό 
Προσωπικό. Επίσης, έχει αποφασιστεί η 
προώθηση τροποποιήσεων στη Νομοθεσία 
του Πανεπιστημίου με στόχο τη συμπλήρωση 
κενών ή/και την αποσαφήνιση σχετικών 
άρθρων. Περαιτέρω διαμορφώνεται το 
πλαίσιο Κανονισμών και Κανόνων αναφορικά 
με την ίδρυση και λειτουργία του 
προτεινόμενου Ερευνητικού Ινστιτούτου. 

Εκκρεμεί η ψήφιση των Κανονισμών για 
Φοιτητικά θέματα και θέματα Σπουδών.

Η Επίτροπος Βασιλείου και οι Πρυτάνεις 
κυπριακών πανεπιστημίων στο ΤΕΠΑΚ 
Μια εξαιρετικά σημαντική και ενδιαφέρουσα 
συζήτηση υψηλού επιπέδου αναφορικά με 
την πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την 
έρευνα πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο 
την Τρίτη 6 Νοεμβρίου 2012. Στη συζήτηση 
συμμετείχαν  η καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-
Παπαηλιού, Πρύτανης του ΤΕΠΑΚ, ο 
καθηγητής Μιχάλης Ατταλίδης, Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Λευκωσίας, ο καθηγητής 
Κώστας Χρίστου, Πρόεδρος  της Διοικούσας 
Επιτροπής του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, ο καθηγητής Ανδρέας Ορφανίδης, 
Πρύτανης του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, και ο καθηγητής Ηλίας Ντινένης, 
Πρύτανης του Πανεπιστημίου Νεάπολις. Η 
συζήτηση ήταν μια πρωτοβουλία της 
Ανδρούλλας Βασιλείου, Ευρωπαίας 
Επιτρόπου για την Εκπαίδευση, τον 
Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία. 
Μέσα από τη συζήτηση διαφάνηκαν οι 
εξαιρετικές προοπτικές για ανάπτυξη κοινών 
πρωτοβουλιών για καθιέρωση 
διαπανεπιστημιακών και εξ αποστάσεως 
προγραμμάτων σπουδών και για ενίσχυση 
των προσπαθειών προσέλκυσης ξένων 
φοιτητών στην Κύπρο. Επισημάνθηκε η 
ανάγκη για  προαγωγή της δημιουργικής 
επιχειρηματικότητας μέσα από την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση. 
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ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Εισαγωγή 
Το επιστημονικό κύρος, τα ερευνητικά 
επιτεύγματα, οι ακαδημαϊκές διακρίσεις, η 
διεθνής αναγνώριση και η διδακτική 
δυνότητα του ακαδημαϊκού προσωπικού 
καθορίζουν σε πολύ μεγάλο βαθμό το 
συνολικό επίπεδο ποιότητας κάθε σύγχρονου 
και ανταγωνιστικού πανεπιστημίου. Το 
ακαδημαϊκό προσωπικό που έχει ήδη εκλεγεί 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
διαθέτει υψηλές ακαδημαϊκές διακρίσεις και 
διδακτική εμπειρία σε πανεπιστήμια και 
ιδρύματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης τόσο  
της Κύπρου όσο και του εξωτερικού.  
Το ακαδημαϊκό προσωπικό προτείνεται από 
εκλεκτορικά σώματα / ειδικές επιτροπές τα 
οποία αποτελούνται από Κύπριους και ξένους 
διακεκριμένους ακαδημαϊκούς. Τα ελάχιστα 
προσόντα για το εκλεγμένο ακαδημαϊκό 
προσωπικό είναι το διδακτορικό δίπλωμα  
και η ικανότητα πανεπιστημιακής διδασκαλίας 
και έρευνας. 

Στο πλαίσιο της αυτόνομης λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου, το ακαδημαϊκό προσωπικό 
λαμβάνει μέρος σε όλες τις θεσμικές 
διαδικασίες λήψης αποφάσεων μέσα από τη 
συμμετοχή του στα Συμβούλια των Τμημάτων 
και των Σχολών καθώς επίσης στη Σύγκλητο 
και το Συμβούλιο.

Στην παρούσα φάση, ο αριθμός 
εγκεκριμένων θέσεων εκλεγμένων μελών 
Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού 
(ΔΕΠ) έχει φθάσει τις 126 θέσεις και τις 117 
θέσεις μελών ΔΕΠ ενταγμένου ακαδημαϊκού 
προσωπικού.  

Κατά το έτος 2011 έγιναν συνολικά 122 
προκηρύξεις θέσεων ακαδημαϊκού και άλλου 
εκπαιδευτικού προσωπικού: 43 θέσεις Ειδικών 
Επιστημόνων, 42 θέσεις Ερευνητικών 

Συνεργατών, 5 θέσεις Επισκεπτών 
Ακαδημαϊκών, 24 θέσεις ΔΕΠ  
(εκ των οποίων οι 11 ήταν από προϋπολογισμό 
προηγούμενων ετών) και 8 θέσεις Ειδικού 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), από τον 
προϋπολογισμό του 2011. Για τις πιο πάνω 
θέσεις λήφθηκαν και αξιολογήθηκαν 1013 
αιτήσεις.

Ανά ακαδημαϊκή βαθμίδα, το 2012 το 
ακαδημαϊκό προσωπικό (εκλεγμένο)
αποτελείτο από 14 Καθηγητές, 16 
Αναπληρωτές Καθηγητές, 30 Επίκουρους 
Καθηγητές και 41 Λέκτορες. Επίσης, το 2012 
στο Πανεπιστήμιο υπηρέτησαν 72 μέλη 
ενταγμένου ακαδημαϊκού προσωπικού,  
29 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
και 9 Επισκέπτες Καθηγητές. 

Αξιώματα και Εμπειρογνωμοσύνη 
Επιπρόσθετα από την παραγωγή και τη 
διάχυση της γνώσης, μέσα από την 
πανεπιστημιακή εκπαίδευση και την 
επιστημονική έρευνα,  τα μέλη της 
ακαδημαϊκής κοινότητας του Πανεπιστημίου 
δραστηριοποιούνται σε σειρά διεθνών και 
τοπικών οργανισμών και φορέων, 
προσφέροντας ευρύτερο κοινωνικό έργο.  
Οι τομείς συνεισφοράς ποικίλουν ανάλογα  
με τη φύση των διαφόρων φορέων και τα 
αντικείμενα εξειδίκευσης των ακαδημαϊκών. 

Ενδεικτικά, καταγράφεται ότι κατά το 2012:  
Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια 
Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού είναι 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης 
για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (ΕΑΙΠ) και 
μέχρι πρόσφατα διατελούσε ως μέλος της 
εθνικής ομάδας των “Bologna Experts”. Τον 
Ιούλιο 2012, επιλέγηκε από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή ως μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου 

Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που αποτελεί 
κεντρικό πυλώνα της Στρατηγικής «Ευρώπη 
2020» και σημαντικό άξονα του νέου 
Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». 

Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου είναι μέλος 
της Συμβουλευτικής Ομάδας 
Εμπειρογνωμόνων για το Φυσικό Αέριο. Η 
ομάδα ενεργεί ως συμβουλευτικό σώμα προς 
την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας 
αναφορικά με τον στρατηγικό σχεδιασμό και 
διαχείριση των υδρογονανθράκων, θέματα 
έρευνας, ανάπτυξης υποδομών, παραγωγής 
και εμπορικής εκμετάλλευσης. Επίσης,  
η Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου είναι 
Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Εκπαιδευτικής 
Αξιολόγησης – Πιστοποίησης (ΣΕΚΑΠ). 

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και 
Τεχνολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής 
Κρίστης Χρυσοστόμου είναι μέλος της 
Διοικούσας Επιτροπής του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας, Φώτης Παναγίδης είναι μέλος  
του Διοικητικού Συμβουλίου της Αρχής 
Λιμένων Κύπρου. 

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, 
Μαρία Κραμβιά- Καπαρδή είναι Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της οργάνωσης 
Διαφάνεια Κύπρος, που στοχεύει μεταξύ 
άλλων στην ενδυνάμωση της κοινωνίας και 
στη βελτίωση της ποιότητας της δημόσιας και 
ιδιωτικής διακυβέρνησης στην Κύπρο, 
προωθώντας την διαφάνεια, την ακεραιότητα 
καθώς και την ανάληψη ευθύνης. Επίσης, είναι 
μέλος του συμβουλίου European Business 
Ethics Network, καθώς και μέλος της 

Πειθαρχικής Επιτροπής και Πρόεδρος της 
Επιτροπής Δικανικής Λογιστικής στο 
Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής, Διόφαντος Χατζημιτσής 
είναι Πρόεδρος του Συλλόγου Πολιτικών 
Μηχανικών Κύπρου Πάφου (ΣΠΟΛΜΗΚ 
ΠΑΦΟΥ).

O Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, 
Κώστας Κώστα είναι επιμελητής άρθρων στην 
μη κερδοσκοπική εκδοτική εταιρεία 
Θαλασσοπόρος Λτδ.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, 
Στέλιος Στυλιανού είναι Σύμβουλος για την  
επεξεργασία και ανάλυση ποσοτικών 
δεδομένων και ετοιμασία αναφορών για  
το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου. 

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, 
Αλέξης Σαβεριάδης είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού 
Οργανισμού Τουρισμού.

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας  
και Επιστήμης Τροφίμων, Δημήτρης Τσάλτας 
είναι Εθνικός Εκπρόσωπος του 
προγράμματος COST στο Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου,   
Ελένη Κύζα είναι μέλος του Συμβουλίου του  
International Society of the Learning Sciences.

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και 
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Μηχανικής Υλικών, Κώστας Νεοκλέους είναι 
εκπρόσωπος του Ιδρύματος Προώθησης 
Έρευνας στο Eureka pro-factory Umbrella.

Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, Μαρία Παπαδοπούλου  
είναι Σύμβουλος σε συνδέσμους-μέλη  
της International Confederation of  
Midwifes (ICM). 

O Λέκτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων 
Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής, Μαρίνος 
Ιωαννίδης είναι γενικός γραμματέας της 
Εθνικής Επιτροπής CY-ICOMOS  
(International Committee of Monuments  
and Sites) και μέλος του Γενικού Συμβουλίου 
του International Scientific Committee for 
Documentation of Cultural Heritage.

Η Λέκτορας στο Τμήμα Επιστήμης και 
Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, Δέσποινα 
Σεργίδου είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβούλιου της Διεθνούς Οργάνωσης 
Ηλιακής Ενέργειας Ευρώπης (ISES Europe) 
και Πρόεδρος στο ISES Cyprus.

Γενικότερα, τόσο σε τοπικό όσο και σε 
διεθνές επίπεδο, μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου προσέφεραν 
εμπειρογνωμοσύνη και τεχνογνωσία σε 
διάφορα Υπουργεία μέσα από τη συμμετοχή 
τους σε ειδικές και συμβουλευτικές 
επιτροπές, υποστήριξαν πρωτοβουλίες και 
έργα Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Επιμελητηρίων και Συνδέσμων, συμμετείχαν 
σε διεπιστημονικές ομάδες ειδικών σε 
συνεργασία με μεγάλους ημικρατικούς 
οργανισμούς, επαγγελματικά συμβούλια και 
σώματα και άλλα ερευνητικά κέντρα και 
ινστιτούτα μελετών. 

Επίσης, συμμετείχαν ως θεματοθέτες ή  
ως εξεταστές σε γραπτούς διαγωνισμούς  
και άλλες διαδικασίες αξιολόγησης, 
διετέλεσαν και συνεχίζουν να διετελούν  
μέλη συντακτικών επιτροπών διεθνών 
επιστημονικών περιοδικών και άλλων 
εκδόσεων, μέλη δεκάδων επιστημονικών  
ή/και οργανωτικών επιτροπών διεθνών 
συνεδρίων ενώ παρείχαν συμβουλευτικές 
υπηρεσίες σε ιδιωτικούς και δημόσιους 
οργανισμούς.

Αναλυτικότερα πραγματικά στοιχεία για το 
ακαδημαϊκό προσωπικό φαίνονται στους 
πίνακες που ακολουθούν.      

 
 
ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΚΛΕΓΜΕΝΟ)

ΕΤΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ 

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΛΕΚΤΟΡΕΣ

2007 3 2 3 10

2008 6 7 7 17

2009 10 11 13 25

2010 12 13 14 36

2011 13 14 22 38

2012 14 16 30 41

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)

2008 2009 2010 2011 2012

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 2 3 2 2 2

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 6 5 2 20 19

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ 21 21 19 24 26

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 17 20 22 13 11

ΠΡΩΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 1 3 3 1 2

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 2 4 4 4 2

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 9 6 6 5 4

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 1 3 3 4 3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 4 0 1 3 3

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΤΟΣ ΜΕΛΗ

2007 5

2008 10

2009 17

2010 23

2011 25

2012 29

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ ΜΕΛΗ

2007 10

2008 22

2009 21

2010 25

2011 22

2012 9



ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
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ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Εισαγωγή 
Οι Διοικητικές Υπηρεσίες αποτελούν στο 
σύνολο τους τον εκτελεστικό βραχίονα του 
Πανεπιστημίου και υποστηρίζουν 
καθοριστικά τη διδασκαλία, την έρευνα και 
την ευρύτερη κοινωνική του προσφορά.  
Διασφαλίζουν επίσης την αναγκαία 
υλικοτεχνική υποδομή και την έγκαιρη και 
αποτελεσματική υλοποίηση των αποφάσεων 
του Συμβουλίου και της Συγκλήτου.

Στόχος του Πανεπιστημίου είναι να 
προσελκύσει, να αναπτύξει και να διατηρήσει 
υψηλής στάθμης ανθρώπινο δυναμικό, 
καθιερώνοντας ένα ισχυρό, ευέλικτο και 
αποδοτικό διοικητικό πλαίσιο που να 
συνεχίσει να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις 
με πλήρη επιτυχία και να παρέχει υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες. 

Στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
λειτουργούν οι Υπηρεσίες Ανθρώπινου 
Δυναμικού, Βιβλιοθήκης, Διαχείρισης 
Περιουσίας, Έρευνας και Διεθνούς 
Συνεργασίας, Οικονομικών, Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας, και Συστημάτων 
Πληροφορικής και Τεχνολογίας. 

Μετά την αυτονόμηση του Πανεπιστημίου, 
στελεχώθηκαν με διοικητικό προσωπικό τα 
νέα Γραφεία Πρυτάνεως, Αντιπρυτάνεων, 
Κοσμητόρων Σχολών και Προέδρου 
Συμβουλίου του Πανεπιστημίου. Τα Γραφεία 
Τύπου και Επικοινωνίας, Εκδόσεων και 
Εκδηλώσεων υπάχθηκαν στην Πρυτανεία, 
όπου δημιουργήθηκε και το νέο Γραφείο 
Διασφάλισης Ποιότητας Ακαδημαϊκών 
Τμημάτων.   

Στην παρούσα φάση στο Πανεπιστήμιο 
υπηρετούν 226 μέλη διοικητικού προσωπικού.

Των  Διοικητικών Υπηρεσιών προΐσταται  ο 
Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών που 
έχει τη γενική ευθύνη υλοποίησης των 
αναπτυξιακών σχεδίων, καθώς και της 
οργάνωσης, του συντονισμού και του 
ελέγχου των Διοικητικών Υπηρεσιών κατά 
τρόπο αποτελεσματικό και σύμφωνα με το 
καθορισμένο θεσμικό πλαίσιο.  

Κατά το έτος 2011 προέκυψαν 25 
προσλήψεις μόνιμου προσωπικού,  
4 προσλήψεις προσωπικού με σύμβαση 
(συμπεριλαμβανομένων και θέσεων σύντομης 
διάρκειας) και 2 προσλήψεις ωρομίσθιου 
προσωπικού. Για τις πιο πάνω θέσεις 
λήφθηκαν και αξιολογήθηκαν 2410 αιτήσεις 
υποψηφίων.

Για το έτος 2012 ο συνολικός αριθμός των 
εγκεκριμένων μόνιμων θέσεων του διοικητικού 
προσωπικού ανέρχεται σε 148 σε σύγκριση 
με 124 εγκεκριμένες θέσεις κατά το έτος 
2010.

Αποσκοπώντας στο σχεδιασμό στοχευμένων 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων, 
προσαρμοσμένων στις ανάγκες του κάθε 
διοικητικού στελέχους ξεχωριστά, κατά το 
2012 το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην 
ανάπτυξη Πρακτικών Ανατροφοδότησης και 
Προσωπικής Ανάπτυξης. Μέσω των 
πρακτικών παρέχεται στα στελέχη του 
Πανεπιστημίου εποικοδομητική 
ανατροφοδότηση για σκοπούς βελτίωσης ως 
προς συγκεκριμένες δεξιότητες- ικανότητες 
που πρέπει να κατέχουν σε κάθε θέση 
εργασίας. Επιπρόσθετα, διαμορφώνεται ένα 
εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης, 
προκειμένου να δίδεται η απαραίτητη 
καθοδήγηση και εκπαίδευση για την 
ανάπτυξη του προσωπικού.  

Πιο κάτω παρατίθενται στοιχεία σχετικά με 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
πραγματοποιηθήκαν κατά το υπό 
ανασκόπηση έτος:

• Σύνολο ενδοπανεπιστημιακών ομαδικών  
 προγραμμάτων: 8 προγράμματα, 30 ομάδες 
• Σύνολο συμμετοχών προσωπικού σε   
   ενδοπανεπιστημιακά προγράμματα: 450 
• Σύνολο προσωπικού που συμμετείχε σε  
 ενδοπανεπιστημιακά βιωματικά   
 προγράμματα: 200 
• Σύνολο προσωπικού που συμμετείχε σε  
 προγράμματα εξωτερικού: 45  
• Σύνολο προσωπικού που συμμετείχε σε  
 πολυεπιχειρησιακά προγράμματα:   
 110 

Επιπρόσθετα κατά το έτος 2012, στο 
Πανεπιστήμιο βρίσκονται σε εξέλιξη τα πιο 
κάτω έργα:

Εφαρμογή του Προτύπου Investors  
In People 
Το 2012 το Πανεπιστήμιο πιστοποιήθηκε με 
το Πρότυπο Investors In People (IIP), το 
μοναδικό Πρότυπο Επιχειρηματικής 
Αριστείας για πιστοποίηση των πρακτικών 
που ακολουθούνται σε θέματα Διαχείρισης 
και Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού.  
Το εν λόγω Πρότυπο έχει εφαρμοστεί με 
επιτυχία σε περισσότερο από 70.000 
οργανισμούς διεθνώς, συμπεριλαμβανομένων 
και ακαδημαϊκών ιδρυμάτων.  Για το πιο πάνω 
έργο, το Πανεπιστήμιο έχει επιλεγεί και 
επιχορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ακαδημία ΤΕΠΑΚ  
Το 2012 το Πανεπιστήμιο προχώρησε στην 
ίδρυση της Ακαδημίας ΤΕΠΑΚ, που ορίζει το 
πλαίσιο για την εκπαιδευτική και αναπτυξιακή 

πορεία κάθε διοικητικού στελέχους, από την 
αρχή της ένταξης του στο Πανεπιστήμιο. Στο 
πλαίσιο λειτουργίας της Ακαδημίας, 
εντοπίστηκαν 4 θεματικοί τομείς εκπαίδευσης 
(εισαγωγική εκπαίδευση, επιχειρησιακές 
δεξιότητες, διοίκησης και στρατηγική ηγεσία), 
που απευθύνονται στο προσωπικό ανάλογα 
και με την ιεραρχική βαθμίδα στην οποία 
υπηρετεί. Η Ακαδημία διοργάνωσε κατά το 
2012 τα ακόλουθα εκπαιδευτικά 
προγράμματα: 

• Ενημέρωση για την Ακαδημία ΤΕΠΑΚ 
• Ανάπτυξη εποπτικών ικανοτήτων στο  
 πλαίσιο εφαρμογής του IIP 
• Εισαγωγική εκπαίδευση νεοεισερχομένων  
• Σύστημα αυτοματοποίησης γραφείου  
 (EOAS) 
• Ποιοτική εξυπηρέτηση πελατών 
• Προγραμματισμός εργασίας και διαχείριση  
 χρόνου  
• Ομαδικότητα και συνεργασία 

Εφαρμογή Συστήματος Διασφάλισης 
Ποιότητας στις Διοικητικές Υπηρεσίες 
Βασικός σκοπός του όλου έργου είναι η 
συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας των 
προσφερόμενων υπηρεσιών και της 
παραγωγικότητας στις Διοικητικές Υπηρεσίες 
του Πανεπιστημίου μέσω της καταγραφής 
(τεκμηρίωσης), εφαρμογής και βελτίωσης των 
εσωτερικών διαδικασιών και της 
παρακολούθησης μετρήσιμων στόχων και 
δεικτών ποιότητας.

Το όλο έργο αποβλέπει στην επίτευξη του 
στρατηγικού στόχου του Πανεπιστημίου: 
«Διασφάλιση ποιότητας και ανάπτυξη και 
εμπέδωση κουλτούρας διαρκούς βελτίωσης 
της ποιότητας των προσφερόμενων 
υπηρεσιών» καθώς και στην εναρμόνιση με 
τις οδηγίες / απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής 

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Ένωσης και τη σχετική νομοθεσία για την 
Ίδρυση και Λειτουργία του Εθνικού Φορέα 
Διασφάλισης και Πιστοποίησης Ποιότητας 
της Ανώτερης Εκπαίδευσης, σύμφωνα με την 
Διακήρυξη της Μπολόνιας (1999).

Το Πανεπιστήμιο έχει θέσει σε εφαρμογή, σε 
πιλοτική βάση μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, 
το Σύστημα Διασφάλισης Ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένου και της τήρησης και 
παρακολούθησης των συμφωνημένων 
Δεικτών Ποιότητας.

Σύστημα Αυτοματοποίησης  
Γραφείου (EOAS) 
Η Διαδικτυακή Έκδοση τού Συστήματος 
Αυτοματοποίησης Γραφείου που έχει 
αναπτυχθεί για τη Δημόσια Υπηρεσία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας έχει ως στόχο την 
ηλεκτρονική αρχειοθέτηση και διαχείριση των 
εγγράφων που αποτελούν την εξερχόμενη, 
εισερχόμενη και εσωτερική αλληλογραφία, 
καθώς και την αυτοματοποίηση και 
παρακολούθηση των εργασιών. Με την 
εφαρμογή του πιο πάνω συστήματος το 
Πανεπιστήμιο θα αντικαταστήσει τη μορφή 
των εγγράφων από τη φυσική τους μορφή 
(χαρτί) σε ηλεκτρονική. 

Πιστοποίηση με το πρότυπο  
“HR Excellence in Research” 
Κατά το 2012 το Πανεπιστήμιο έχει εμπλακεί 
ενεργά στην προσπάθεια για εφαρμογή της 

Ευρωπαϊκής Χάρτας για Ερευνητές (European 
Charter for Researchers) που διαλαμβάνει 
γενικούς κανόνες αναφορικά με τους ρόλους, 
ευθύνες και τα δικαιώματα τόσο των 
Ερευνητών όσο και των Οργανισμών που 
τους εργοδοτούν. Το Πανεπιστήμιο μελετά 
ήδη τους κανόνες της Χάρτας, έτσι ώστε να 
προσαρμόσει τις υφιστάμενες πρακτικές στις 
νέες απαιτήσεις, υιοθετώντας παράλληλα μια 
στρατηγική (HR Strategy for Researchers) 
προς αυτή την κατεύθυνση. Σε πανευρωπαϊκό 
επίπεδο, πέραν των 1000 οργανισμών έχουν 
δεσμευτεί και εργάζονται για την επιτυχή 
έκβαση αυτής της προσπάθειας. 

Εφαρμογή του λογισμικού προγράμματος 
SAP σε λειτουργίες του Πανεπιστημίου 
Βασικός σκοπός της εφαρμογής του 
λογισμικού προγράμματος SAP είναι η 
μηχανογράφηση των διοικητικών υπηρεσιών 
του Πανεπιστημίου. Το λογισμικό καλύπτει τις 
εσωτερικές λειτουργίες του λογιστηρίου, της 
μισθοδοσίας, της οικονομικής διαχείρισης 
ερευνητικών προγραμμάτων και της 
διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού. Το 
πρόγραμμα αναβαθμίστηκε πλήρως το 2012.  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΑΛΛΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΩΡΟΜΙΣΘΙΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΣΥΝΟΛΟ

2007 25 24 2 51

2008 36 62 2 100

2009 80 101 11 192

2010 83 105 13 201

2011 89 112 15 216

2012 92 116 18 226



ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ
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11
ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣΕισαγωγή 

 Η επιλογή του ιστορικού κέντρου της πόλης 
της Λεμεσού ως ο κατεξοχήν χώρος της 
φυσικής παρουσίας του Πανεπιστημίου, 
αποτέλεσε στρατηγικής σημασίας εξέλιξη 
τόσο για το ίδιο το Πανεπιστήμιο όσο και  
για την πόλη. Παρ όλες τις αντικειμενικές 
πολεοδομικές και άλλες δυσκολίες, η 
ανάπτυξη του Πανεπιστημίου στο 
παραδοσιακό κέντρο προσέδωσε 
πρωτόγνωρες προοπτικές αναβάθμισης για 
την περιοχή η οποία σταδιακά μετατρέπεται 
σε κέντρο κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτιστικής ανάπτυξης. 

Σύντομη επισκόπηση ανάπτυξης  
Τα πρώτα γραφεία του Πανεπιστημίου 
φιλοξενήθηκαν στο κτήριο του Συνεργατικού 
Ταμιευτήριου Λεμεσού, επί της οδού 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, ενώ το κράτος 
προχώρησε με τη παραχώρηση τριών 
κρατικών κτηρίων, το πρώην Ταχυδρομείο το 
οποίο τώρα στεγάζει την Πρυτανεία, τα 
πρώην Δικαστήρια τα οποία στεγάζουν τη 
Πανεπιστημιακή Βιβλιοθήκη και το πρώην 
Κτηματολόγιο το οποίο στεγάζει Κοινούς 
Χώρους Διδασκαλίας. Ταυτόχρονα, 
παραχωρήθηκε στο Πανεπιστήμιο με 
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου και ο 
χώρος όπου στεγάζεται το Παλαιό 
Νοσοκομείο Λεμεσού, η Αστυνομική 
Διεύθυνση Λεμεσού, η Ά  Τεχνική Σχολή και 
το Γ’ Δημοτικό Σχολείο.

Το 2006 συγκροτήθηκε επιτροπή υπό το 
συντονισμό του Τμήματος Πολεοδομίας  
και Οικήσεως με σκοπό τη διερεύνηση της 
καταλληλότερης  χωροθέτησης του 
Πανεπιστημίου.  

Η πρόταση αφορούσε την ανάπτυξη σε δύο 
πόλους, ένα στο ιστορικό κέντρο της πόλης 
και ένα δεύτερο στην περιοχή του Παλαιού 
Νοσοκομείου. Οι οικοδομικές εργασίες σε 
κάποια κτήρια του πρώτου πόλου εντάθηκαν 
ώστε οι βασικοί χώροι διδασκαλίας να είναι 
έτοιμοι να φιλοξενήσουν τους πρώτους 
φοιτητές το 2007. Παράλληλα με τις 
ιδιόκτητες αναπτύξεις, το Πανεπιστήμιο 
ενοικιάζει αριθμό ιδιωτικών κτηρίων για την 
πλήρη κάλυψη των αναγκών του.

Το 2008 ορίστηκε από το Πανεπιστήμιο,  
η εταιρεία BDΡ ως Σύμβουλοι Πολεοδόμοι  
οι οποίοι μελέτησαν το Γενικό Χωροταξικό 
Σχέδιο του Πανεπιστημίου στους χώρους 
που έχει παραχωρήσει το κράτος στο 
Πανεπιστήμιο συμπεριλαμβανομένων και των 
υπό απαλλοτρίωση χώρων. Το μέρος του 
σχεδίου που αφορά τον πρώτο πόλο 
υλοποιείται σταδιακά και βάση τη 
διαθεσιμότητα των υπό απαλλοτρίωση 
τεμαχίων και των κρατικών κονδυλίων που 
αποτελούν τη μόνη πηγή χρηματοδότησης 
των κατασκευαστικών έργων. Το 2012 
προγραμματίστηκε η κατασκευή των πρώτων 
κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου στον Β' Πόλο. Πρόκειται για 
τα κοινά εργαστήρια της Σχολής Γεωπονικών 
Επιστημών και Βιοτεχνίας και Επιστήμης 
Τροφίμων και του Τμήματος Πολοτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής. 
Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, οι 
κατασκευαστικές εργασίες θα αρχίσουν την 
άνοιξη του 2013.

Κτηριακή Ανάπτυξη του Πανεπιστημίου 
Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται 
τα εμβαδά των κτηριακών εγκαταστάσεων  
του Πανεπιστημίου, όπως αναπτύχθηκαν 
σταδιακά μέχρι σήμερα. Σε αυτά, δεν 

περιλαμβάνονται τα έργα τα οποία βρίσκονται 
υπό μελέτη και υπό κατασκευή.

ΕΤΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΜΒΑΔΟ 
ΚΤΗΡΙΩΝ (ΤΜ)

2005 920

2006 5.864

2007 13.019

2008 19.897

2009 35.417

2010 44.497

2011 54.922

2012 55.182

Το 2012 παραδόθηκαν για χρήση τα 
ακόλουθα κτήρια:
•  Εργαστήρια Τμήματος Πολιτικών 

Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής

•  Εργαστήρια Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  
(Στοά Λανίτη)

•  Γραφεία Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας 
(πρώην ξενοδοχείο Continental)

•  Πανεπιστημιακός Ραδιοφωνικός Σταθμός 
(Πλατεία Ηρώων)

Επίσης, σύμφωνα με τα χρονοδιαγράμματα, 
παραδίδινται στο Πανεπιστήμιο το κτήριο 
εργαστηρίων του Τμήματος Νοσηλευτικής, το 
Εργαστήριο Αειφορικής Ανάπτυξης του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος όπως και το Εργαστήριο 
Εικονικής Πραγματικότητας και VR-CAVE του 
Τμήματος Πολυμέσων και  Γραφικών Τεχνών.

Πρόσθετα, εντός του 2012 έχουν 
ολοκληρωθεί οι μελέτες για τέσσερα έργα:

•  Γραφεία και «Learning Resource Centre» 
Κέντρου Γλωσσών

•  Νέα Γραφεία Διοικητικών Υπηρεσιών 
(κτήριο Τσακκιστού)

• Επέκταση Πανεπιστημιακής Βιβλιοθήκης

Η μελέτη για τα εργαστήρια του Τμήματος 
Καλών Τεχνών αναμένεται να ολοκληρωθεί 
στις αρχές του 2013.

Πριν το τέλος του 2012, αναμένεται και η 
προκήρυξη διαγωνισμού για την ανάθεση σε 
ομάδα σύμβουλων μελετητών της μελέτης και 
επίβλεψης του κτηρίου των Νέων 
Εργαστηρίων του ΤΕΠΑΚ στο δεύτερο πόλο 
ανάπτυξης του Πανεπιστημίου.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012, η 
συντήρηση και λειτουργία των κτηριακών 
εγκαταστάσεων αφορούσε μεταξύ άλλων 
στην οικοδομική και ηλεκτρομηχανολογική 
συντήρηση των ιδιόκτητων αλλά και των 
ενοικιαζόμενων κτηρίων. Συγκεκριμένα, 
ικανοποιήθηκαν περισσότερο των 1000 
αιτημάτων που αφορούσαν βλάβες, 
συντηρήσεις και μικρές κατασκευές. 
Σημειώνεται ότι συστηματικά κατά τη 
διάρκεια του χρόνου παρέχονται υπηρεσίες 
συντήρησης του εξοπλισμού, των 
υπηρεσιακών οχημάτων καθώς και των 
εξωτερικών χώρων πρασίνου. Οι εργασίες 
συντήρησης είναι συνήθως προληπτικές και 
γίνονται κατόπιν τακτικής επιθεώρησης των 
κτηριακών εγκαταστάσεων του 
Πανεπιστημίου που βρίσκονται σε λειτουργία.

Στον Τομέα Ασφάλειας και Υγείας έχουν 
επίσης επιτευχθεί αρκετά αφού πρωτίστως 
έχει ολοκληρωθεί το σχέδιο δράσης 
εκκένωσης κτηρίων συμπεριλαμβανομένων 
των ασκήσεων και της εκπαίδευσης. Μεταξύ 
άλλων, εξίσου σημαντική είναι και η 

ΕΝΟΤΗΤΑ
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εφαρμογή σύμβασης για την τεκμηρίωση, 
εφαρμογή και Πιστοποίηση Συστήματος 
Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας  
στο Πανεπιστήμιο ως προς το πρότυπο  
BS OHSAS:2008. Μέσα στους στόχους του 
τομέα περιλαμβάνεται και η εκπαίδευση του 
προσωπικού στις επιθεωρήσεις κτηρίων  
για εντοπισμό κινδύνων η οποία 
προγραμματίζεται να γίνει εντός του έτους.

Τεχνολογικές Υποδομές 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
επιδιώκει να πρωτοπορεί σε συνεχή βάση 
στην υιοθέτηση, ανάπτυξη και αξιοποίηση 
νέων τεχνολογιών έτσι ώστε να παρέχει 
υψηλού επιπέδου υπηρεσίες, 
προσανατολισμένες στο γενικότερο όραμα 
του Πανεπιστημίου και κατ’ επέκταση στις 
προσδοκίες της κοινωνίας. Η καθιέρωση του 
Πανεπιστημίου ως ένα σύγχρονο 
Ηλεκτρονικό Πανεπιστήμιο (e-University) 
αποτελεί σημαντικό στρατηγικό στόχο του 
ΤΕΠΑΚ και στο πλαίσιο αυτό εντάσσονται 
όλοι οι σχεδιασμοί και τα προγράμματα 
υλοποίησης έργων της Υπηρεσίας 
Συστημάτων Πληροφορικής και Τεχνολογίας 
(ΥΣΠΤ). Με την ολοκλήρωση όλων των 
έργων πληροφορικής και τεχνολογίας που 
σχεδιάζονται και υλοποιούνται σταδιακά, το 
Πανεπιστήμιο θα δημιουργήσει ένα ενιαίο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον εργασίας για το 
σύνολο της πανεπιστημιακής κοινότητας 
μέσα στο οποίο οι συνεργασίες και 
επικοινωνίες θα διεξάγονται χωρίς 
γεωγραφικούς ή άλλους φυσικούς  
περιορισμούς. Ταυτόχρονα, όλες οι 
διοικητικές, εκπαιδευτικές και άλλες 
διεργασίες θα πραγματοποιούνται με 
εξαιρετικά υψηλό βαθμό αποδοτικότητας ενώ 
η ερευνητική δραστηριότητα θα 
υποστηρίζεται αποτελεσματικά από 
τεχνολογίες αιχμής.        

Κατά το έτος 2012, ολοκληρώθηκαν 
σημαντικά έργα πληροφορικής και 
τεχνολογίας και τέθηκαν αμέσως σε πλήρη 
λειτουργία, άλλα βρίσκονται σε προχωρημένο 
στάδιο υλοποίησης και άλλα βρίσκονται στη 
φάση του σχεδιασμού. 

Από τις αρχές του χρόνου, τέθηκε σε 
λειτουργία το εξειδικευμένο εκπαιδευτικό 
κέντρο Linux Professional Institute μέσα από 
το οποίο προσφέρονται στους φοιτητές 

υψηλής στάθμης και διεθνώς αναγνωρισμένοι 
επαγγελματικοί τίτλοι κατάρτισης. Το 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι ιδιαιτέρως 
απαιτητικό και σε αυτό συμμετέχουν ως 
εκπαιδευτές προσοντούχα στελέχη της 
ΥΣΠΤ.    

Αξιοποιώντας τα Διαθρωτικά Ταμεία της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, το Πανεπιστήμιο 
εξασφάλισε σημαντικές χρηματοδοτήσεις για 
την ανάπτυξη σειράς 
συγχρηματοδοτούμενων έργων. Στο πλαίσιο 
αυτό, ολοκληρώθηκε ο σχεδιασμός για την 
εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης 
ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και πρόσβασης 
(IAM) και βρίσκονται σε εξέλιξη οι 
διαδικασίες προσφορών. Για την ολοκλήρωση 
της ανάπτυξης του κέντρου δεδομένων (Data 
Centre), έχουν κατακυρωθεί (Νοέμβριος 
2012) οι σχετικές προσφορές ενώ η 
εφαρμογή του συστήματος μηχανογράφησης 
για τις εργασίες της Υπηρεσίας Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας (Student Information 
System) ξεκίνησε το Δεκέμβριο 2012. Ο 
σχεδιασμός για τη  δημιουργία μιας ενιαίας 
δικτυακής πύλης (portal) και η ενοποίηση 
όλων των συστημάτων έχει προχωρήσει σε 
σημαντικό βαθμό, με τον καθορισμό των 
τεχνικών προδιαγραφών να έχει ήδη 
ολοκληρωθεί.          

Επιπλέον, μέσα στο 2012 υλοποιήθηκε 
πλήρως το πρόγραμμα αναβάθμισης του 
συστήματος SAP, μέσα από το οποίο 
αναβαθμίστηκαν, παραμετροποιήθηκαν και 
ελέγχθηκαν όλες οι υφιστάμενες ενότητες. 
Σημαντική εξέλιξη υπήρξε επίσης και στη 
λειτουργία της ιστοσελίδας του 
Πανεπιστημίου, η οποία αναβαθμίστηκε από 
τον Ιούνιο 2012. Σύμφωνα με στοιχεία που 
παρέχονται στο Google Analytics, η νέα 
ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου είχε 147,414 
μοναδικούς επισκέπτες οι οποίοι 
διενήργησαν 540,721 επισκέψεις κατά την 
περίοδο 1/6/2012-20/11/2012.   

Το Σεπτέμβριο τέθηκε σε λειτουργία η 
αναβαθμισμένη πλατφόρμα ηλεκτρονικής 
μάθησης (e-Learning) στην έκδοση V.2.2.3 
από V.1.9 που ήταν προηγουμένως. 
Επιπρόσθετα, ενισχύθηκε το σύστημα 
τηλεδιάσκεψης με την εγκατάσταση 20 νέων 
μονάδων, επεκτάθηκε το ασύρματο δίκτυο 
WiFi με την εγκατάσταση 10 νέων σημείων 



114/138 115/1382012

ΕΝΟΤΗΤΑ

Έκθεση Πεπραγμένων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | Κτηριακές Εγκατάστασεις και Τεχνολογικές Υποδομές

11

 

ΦΑΣΕΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ E-UNIVERSITY

πρόσβασης ανοικτού χώρου στην περιοχή 
του κέντρου της Λεμεσού ενώ 
ολοκληρώθηκε η εγκατάσταση και 
παραμετροποίηση του εξοπλισμού για την 
αυτόνομη παρουσία του Πανεπιστημίου στο 
διαδίκτυο. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο 
απέκτησε δικές του public διευθύνσεις IP από 
τον οργανισμό Réseaux IP Européens (RIPE), 
τα versions 4 και 6. Σε προχωρημένο στάδιο 
σχεδιασμού βρίσκεται η αναβάθμιση της 
λειτουργίας των κεντρικών συστημάτων 
(υποδομών Microsoft, ηλεκτρονικής 
καταλογογράφησης κλπ), με την έναρξη της 
υλοποίησης να έχει προγραμματιστεί για τις 
αρχές του 2013.       

Μέσα στο 2012 ολοκληρώθηκαν επίσης οι 
εργασίες αναβάθμισης των δικτύων 
επικοινωνιών του Πανεπιστημίου. 
Συγκεκριμένα, αναβαθμίστηκε η λειτουργία 
του ενσύρματου και ασύρματου (NAC  
Servers, λειτουργία νέων ασύρματων δικτύων 
για EduROAM και mobile device) ενώ 
αναβαθμίστηκαν πλήρως οι Contact Centre 
Servers, Meeting Place Servers, Call Managers 
και ο Unity Server. Μέσα στο πρώτο εξάμηνο 
του έτους έγινε επίσης αναβάθμιση της 
λειτουργίας του συστήματος προστασίας από 
κακόβουλα λογισμικά (viruses) και των clients 
σε version 10 και, επιπλέον 
επανασχεδιάστηκε και παραμετροποιήθηκε 
το σύστημα ελέγχου περιεχομένου 
ιστοσελίδων. Καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους 
διασφαλίστηκε η αδιάλειπτη λειτουργία των 
εγκατεστημένων συστημάτων Video on  
Demand, Live Streaming και DMS ενώ 
εγκαταστάθηκαν 10 νέα συστήματα 
πολυμέσων και 10 νέες οθόνες DMS σε 
διάφορα κτήρια του Πανεπιστημίου. Τα 
συστήματα Video on Demand και Live 
Streaming, μετά την πρόσφατη αναβάθμιση, 
είναι προσβάσιμα και από έξυπνες συσκευές 
(iPad, iPhone, Android phones).    

Η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής και 
Τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια του 2012 
ανταποκρίθηκε σε 3994 (Ιανουάριος-
Οκτώβριος 2012) καταγεγραμμένα αιτήματα 
τεχνικής υποστήριξης (HelpDesk) που 
προήλθαν από τα μέλη της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και λειτούργησε με επιτυχία όλα 
τα κέντρα ηλεκτρονικών υπολογιστών του 
Πανεπιστημίου.          
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Εισαγωγή 
Η Διαχείριση των Οικονομικών του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
πραγματοποιείται με γνώμονα την υλοποίηση 
του Οράματος και της αποστολής του 
Πανεπιστημίου, όπως αυτή περιγράφεται στο 
Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2010- 
2012 και αναφέρεται στην εξέλιξη του σε ένα 
σύγχρονο πρωτοποριακό Πανεπιστήμιο 
ικανό να προσφέρει εκπαίδευση και έρευνα 
υψηλού επιπέδου σε κλάδους αιχμής που 
σήμερα έχουν μεγάλη οικονομική, τεχνική και 
επιστημονική απόδοση.

Οικονομική Κατάσταση για το Έτος 2011 
Οι συνολικές δαπάνες του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2011 
ανήλθαν στα €51.282.583 σε σύγκριση με 
€49.750.271 το 2010. Η αύξηση, ύψους  
3%  σε σύγκριση με τις δαπάνες του 
προηγούμενου έτους, οφείλεται στη 
συνεχιζόμενη ανάπτυξη του ΤΕΠΑΚ, με  
την ίδρυση και λειτουργία  νέων Τμημάτων  
και την προσφορά νέων μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων. Το 2012 (μέχρι 30/09/12)  
οι συνολικές δαπάνες ανήλθαν στα  
€31.687.457.

Τρέχουσες Δαπάνες 
Οι δαπάνες που αφορούν τις αμοιβές  
και άλλα ωφελήματα του ακαδημαϊκού, 
Διοικητικού και άλλου προσωπικού για το 
έτος 2011 ανήλθαν στα €24.115.268 και 
αντιστοιχούν στο 47% των συνολικών 
δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπάνες 
για το έτος 2010 ήταν €20.339.197 και για 
την περίοδο 1.01.2012-30.09.2012, 
€16.851.945. Οι δαπάνες που αφορούν τις 
αμοιβές και άλλα ωφελήματα του 
ακαδημαϊκού και άλλου προσωπικού 

αντιπροσωπεύουν το 19% των συνολικών 
δαπανών του έτους 2011. Οι αντίστοιχες 
δαπάνες, του διοικητικού και άλλου 
προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 14% και 
του εντεταγμένου και άλλου προσωπικού 
αντιπροσωπεύουν το 13% των συνολικών 
δαπανών του έτους 2011. 

Λειτουργικές Δαπάνες 
Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 
έτος 2011 ανήλθε στα €7.378.856 και 
αντιστοιχούν στο 14%  των συνολικών 
δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπάνες 
γα το έτος 2010 ήταν €6.724.036 και 
κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα σε ποσοστό σε 
σχέση με τις συνολικές δαπάνες του 2011 και 
αυτές του 2012 (μέχρι 30/09/12) ανήλθαν 
στα €5.644.260. 

Διαχειριστικά Έξοδα 
Οι δαπάνες για τα διαχειριστικά έξοδα του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου για το 
έτος 2011 ανήλθαν στα €7.195.954 και 
αντιστοιχούν στο 14% των συνολικών 
δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπάνες 
για το έτος 2010 ήταν €6.705.339  και 
κυμαίνονται στα ίδια επίπεδα σε ποσοστό σε 
σχέση με τις συνολικές δαπάνες του 2011 και 
αυτές του 2012 (μέχρι 30/09/12) ανήλθαν 
στα €2.748.770.

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
Οι δαπάνες για την κτηριακή ανάπτυξη του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, τον 
εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και για αγορά 
μηχανογραφικού, εργαστηριακού, 
γραφειακού και άλλου εξοπλισμού ανήλθαν 
στα €8.874.008 και αντιστοιχούν  στο 17% 
των συνολικών δαπανών του έτους. Οι 
αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2010 είχαν 
ανέλθει στα €12.322.244.    

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες και 
Αποθεματικό 
Οι δαπάνες από την εξωτερική 
χρηματοδότηση των ερευνητικών 
προγραμμάτων, δωρεών, εισφορών, 
χορηγημάτων και άλλων εσόδων του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
ανήλθαν στα €3.718.497 και 
αντιπροσωπεύουν το 7% των συνολικών 
δαπανών του έτους 2011. Οι αντίστοιχες 
δαπάνες για το έτος 2010 είχαν ανέλθει  
στα €3.659.456.

Χρηματοδότηση Δαπανών  
Οι δαπάνες του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου για το έτος 2011 χρηματοδοτήθηκαν 
σε ποσοστά 92,7% από την Κρατική Χορηγία 
και τα προπτυχιακά δίδακτρα, τα οποία 
καταβάλλονται από το Κράτος και σε 
ποσοστό 7,3% από Εξωτερική 
Χρηματοδότηση, η οποία αποτελείται κυρίως 
από: χρηματοδότηση για ερευνητικά 
προγράμματα, δωρεές, εισφορές, 
χορηγήματα και μεταπτυχιακά δίδακτρα.

Η Γραφική Παράσταση Α παρουσιάζει τις 
δαπάνες ανά Κεφάλαιο του Προϋπολογισμού 
για τα έτη 2005 με 2012. Τα στοιχεία αυτά 
παρουσιάζονται στην αριθμητική τους μορφή 
στον Πίνακα Α που ακολουθεί. 

Η Γραφική Παράσταση Β παρουσιάζει τους 
εγκεκριμένους Προϋπολογισμούς ανά 
Κεφάλαιο για τα έτη 2005 με 2012. Τα 
στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην 
αριθμητική τους μορφή στον Πίνακα Β  
που ακολουθεί. 

Η Γραφική Παράσταση Γ παρουσιάζει τις 
δαπάνες ανά Κεφάλαιο για την περίοδο 
1.01.2012 με 30.09.2012. Τα στοιχεία αυτά 

παρουσιάζονται στην αριθμητική τους μορφή 
στον Πίνακα Α που ακολουθεί.

Η Γραφική Παράσταση Δ παρουσιάζει τις 
δαπάνες ανά Κεφάλαιο για το έτος 2011.  
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην 
αριθμητική τους μορφή στον Πίνακα Α που 
ακολουθεί.

Η Γραφική Παράσταση Ε παρουσιάζει τις 
συνολικές δαπάνες για τα έτη 2005 με 2012. 
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην 
αριθμητική τους μορφή στον Πίνακα Α που 
ακολουθεί.

Η Γραφική Παράσταση ΣΤ παρουσιάζει την 
κρατική χορηγία και τις δαπάνες από την 
κρατική χορηγία για τα έτη 2005 με 2012. 
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην 
αριθμητική τους μορφή στον Πίνακα Γ που 
ακολουθεί.
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ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΟ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

ΕΤΟΣ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΠΌ ΚΡΑΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΙΑ

2005 1.552.093,55 451.890,91

2006 7.036.490,60 2.155.219,61

2007 55.195.275,00 18.724.191,00

2008 74.440.927,44 36.485.872,00

2009 60.666.193,00 38.150.703,12

2010 51.834.650,00 46.090.815,32

2011 57.040.400,00 47.564.085,76

2012 47.700.000,00



ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ  
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
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ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Εισαγωγή 
Κατά το 2012 λήφθηκαν σημαντικές 
αποφάσεις προς την κατεύθυνση της 
υλοποίησης του στρατηγικού στόχου της 
διασφάλισης ποιότητας και της ανάπτυξης 
της συλλογικής συνείδησης της ποιότητας 
εντός της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Απο την αρχή  της χρονιάς δημιουργήθηκαν 
δύο γραφεία διασφάλισης ποιότητας:

•  Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων, υπό την άμεση 
εποπτεία της Πρυτάνεως, και

•  Το Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας 
Διοικητικών Υπηρεσιών, υπό την άμεση 
εποπτεία του Διευθυντή Διοίκησης και 
Οικονομικών.

Αναφορικά με τη διασφάλιση ποιότητας  
στα Ακαδημαϊκά Τμήματα, η Σύγκλητος 
αποφάσισε την εφαρμογή όλων των 
προτύπων και κατευθύνσεων για την 
εσωτερική διασφάλιση ποιότητας που 
προνοούνται στο πλαίσιο της διαδικασίας  
της Μπολόνιας. 

Με βάση αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές 
έχει θεσμοθετηθεί διαδικασία αξιολόγησης 
των Τμημάτων από ανεξάρτητες διεθνείς 
επιτροπές ειδικών, η εφαρμογή της οποίας 
έχει ήδη αρχίσει. Η σειρά με την οποία θα 
γίνουν οι αξιολογήσεις είναι η ακόλουθη:

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

2012 Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

2013

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας 
και Επιστήμης Τροφίμων

Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών

Νοσηλευτικής

Κέντρο Γλωσσών

2014

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας

Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής

Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής

Επιπρόσθετα, τα Τμήματα έχουν καταθέσει 
τις εισηγήσεις τους αναφορικά με βασικούς 
μετρήσιμους δείκτες ποιότητας σε σχέση με 
την Έρευνα, την Εκπαίδευση/ Διδασκαλία και 
την Κοινωνική Προσφορά, οι οποίες 
βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας.

Εσωτερική Επιτροπή Ποιότητας  
Η Σύγκλητος αποφάσισε τη σύσταση 
Επιτροπής για την Εσωτερική Διασφάλιση 
Ποιότητας με την ακόλουθη σύνθεση:

1. Πρύτανης, Πρόεδρος 
2. Αντιπρυτάνεις 
3. Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών 
4.  Ένα μέλος ΔΕΠ από κάθε Σχολή

5. Δύο εκπρόσωποι των φοιτητών, ένας 
προπτυχιακός και ένας μεταπτυχιακός 
φοιτητής

6.  Ένας εκπρόσωπος του διοικητικού 
προσωπικού

7.  Λειτουργός Γραφείου Διασφάλισης 
Ποιότητας Ακαδημαϊκών Τμημάτων  
(χωρίς δικαίωμα ψήφου)

8.  Λειτουργός Γραφείου Διασφάλισης 
Ποιότητας Διοικητικών Υπηρεσιών  
(χωρίς δικαίωμα ψήφου) 

Η Εσωτερική Επιτροπή Ποιότητας θα είναι 
υπεύθυνη για την εφαρμογή των προτύπων 
για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας τα 
οποία είναι τα εξής:

1.  Δέσμευση για την καλλιέργεια αντιλήψεων 
και συμπεριφορών, οι οποίες αναγνωρίζουν 
τη σημασία της ποιότητας και της 
διασφάλισής της στο έργο του 
Πανεπιστημίου.

2.  Θέσπιση πολιτικής και αντίστοιχων 
διαδικασιών για τη διασφάλιση της 
ποιότητας και των επιπέδων σε σχέση με 
τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει 
το Πανεπιστήμιο και τους τίτλους σπουδών 
που απονέμει.

3.  Λειτουργία τυπικών μηχανισμών για την 
έγκριση, την παρακολούθηση και την 
περιοδική αναθεώρηση των προγραμμάτων 
σπουδών του Πανεπιστημίου και των 
τίτλων σπουδών που απονέμει.

4.  Διασφάλιση ότι η αξιολόγηση των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου γίνεται βάσει 
δημοσιευμένων κριτηρίων, κανονισμών και 
διαδικασιών, τα οποία εφαρμόζονται με 
συνέπεια.

5.  Διασφάλιση ότι το διδακτικό προσωπικό 
του Πανεπιστημίου έχει τα απαραίτητα 
προσόντα και τις αναγκαίες ικανότητες για 

το διδακτικό έργο που καλείται να 
διεκπεραιώσει, και το Πανεπιστήμιο 
διαθέτει τα στοιχεία που τεκμηριώνουν το 
βαθμό επάρκειας των διδασκόντων του.

6.  Διασφάλιση ότι οι μαθησιακοί πόροι για τη 
στήριξη της διεργασίας της μάθησης των 
φοιτητών του Πανεπιστημίου είναι 
επαρκείς και κατάλληλοι για κάθε 
πρόγραμμα σπουδών που προσφέρεται.

7.  Συλλογή, ανάλυση και αξιοποίηση όλων  
των δεδομένων που σχετίζονται με την 
αποτελεσματικότητα και την αποδοτικότητα 
της διαχείρισης των προγραμμάτων 
σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο 
και των λοιπών δραστηριοτήτων του.

8.  Δημοσιοποίηση μέσω εντύπων και 
ηλεκτρονικών μέσων σε τακτά χρονικά 
διαστήματα ενημερωμένης, αμερόληπτης 
και αντικειμενικής έκθεσης αναφορικά με 
τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει 
το Πανεπιστήμιο και τους τίτλους σπουδών 
που απονέμει.

Συμμετοχή Τμήματος Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα QUESTE-SI  
Επιπρόσθετα, το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών 
και Μηχανικών Γεωπληροφορικής μετά από 
πρόσκληση, συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό 
Πρόγραμμα QUESTE-SI (The Quality  
System of European Scientific and Technical 
Education for Sustainable Industry) που 
στοχεύει στην προώθηση της αειφορίας  
στην εκπαίδευση στους τομείς μηχανικής  
και τεχνολογίας στα Ιδρύματα Ανώτερης 
Εκπαίδευσης στην Ευρώπη.

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Διασφάλιση Ποιότητας Διοικητικών 
Υπηρεσιών 
Αναφορικά με τη διασφάλιση ποιότητας  
των Διοικητικών Υπηρεσιών, το 2012 ήταν 
καθοριστικό για το Πανεπιστήμιο, γιατί 
πέτυχε την πιστοποίηση του με το Πρότυπο 
Ποιότητας στον τομέα της Διαχείρισης 
Ανθρώπινου Δυναμικού, Investors In People 
(IIP). Πρόκειται για το μοναδικό διεθνώς 
αναγνωρισμένο πρότυπο ποιότητας στο 
συγκεκριμένο τομέα το οποίο συμβάλει στη 
συνεχή βελτίωση του οργανισμού μέσω της 
εφαρμογής βέλτιστων πρακτικών για 
αποτελεσματική διαχείριση και ανάπτυξη του 
ανθρώπινου δυναμικού.

Η σημασία της παραπάνω πιστοποίησης 
ενισχύεται περαιτέρω από το γεγονός ότι  
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι  
ο πρώτος δημόσιος οργανισμός και το 
πρώτο δημόσιο πανεπιστήμιο στην Κύπρο 
που πιστοποιείται με το εν λόγω Πρότυπο.

Με βάση του δείκτες του Προτύπου  
το Πανεπιστήμιο εστίασε και πέτυχε 
συγκεκριμένες βελτιωτικές ενέργειες  
στους παρακάτω τομείς:

• Στρατηγική και Στόχοι 
• Εκπαίδευση και Ανάπτυξη 
• Αποτελεσματικότητα Διευθυντικής Ομάδας 
• Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων  
• Επικοινωνία και Συνεργασία  
• Σύστημα Ανατροφοδότησης  
• Πρακτικές Αναγνώρισης.

Μέρος των βελτιωτικών ενεργειών που 
συντελέστηκαν τον τελευταίο χρόνο ήταν  
η εισαγωγή νέων διαδικασιών όπως Strategy 
week, Buddy scheme, ΤΕΠΑΚ Academy, η 
καταγραφή και επικοινωνία συγκεκριμένων 
πρακτικών όπως η Πρακτική Παράθεσης  
και Διαχείρισης Παραπόνων, η Πρακτική 
Ανατροφοδότησης και Προσωπικής 
Ανάπτυξης με Πλαίσιο Δεξιοτήτων – 
Ικανοτήτων, η συστηματική εφαρμογή 
διαφόρων μορφών επικοινωνίας μεταξύ  
του προσωπικού όπως Tip of the month, 
συναντήσεις μεταξύ των Υπηρεσιών και 
συζήτηση επίκαιρων θεμάτων που αφορούν 
το προσωπικό, καθώς και η ανάληψη 
πρωτοβουλιών όπως η οργάνωση και 
υλοποίηση Δραστηριότητας Κοινωνικής 
Εταιρικής Ευθύνης.

Οι παραπάνω ενέργειες συνέβαλαν ώστε οι 
διαδικασίες του Πανεπιστημίου αναφορικά  
με τη διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού 
να είναι πιο δομημένες και τυποποιημένες 
προκειμένου να εφαρμόζονται ομοιόμορφα 
από το σύνολο του διοικητικού προσωπικού 
και έθεσαν τις απαραίτητες προϋποθέσεις για 
περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξή του. 
Επιπλέον, το διοικητικό προσωπικό 
δουλεύοντας συλλογικά προς αυτή την  
κατεύθυνση συμμετείχε σε κοινές 
δραστηριότητες αναπτύσσοντας συνεργασίες 
και ενισχύοντας διαπροσωπικές και 
επαγγελματικές σχέσεις με αποτέλεσμα τη 
βελτίωση του ευρύτερου εργασιακού 
κλίματος. 

Η συγκεκριμένη αναγνώριση πιστοποιεί το 
υψηλό επίπεδο των πρακτικών διαχείρισης 
του ανθρώπινου δυναμικού στο ΤΕΠΑΚ,  
και θέτει τις κατάλληλες βάσεις για επιπλέον 
ενέργειες στις οποίες μπορεί να προβεί το 
Πανεπιστήμιο, όχι μόνο για τη διατήρηση της 
αναγνώρισης αλλά και την περαιτέρω 
επέκτασή της.

Είναι σημαντικό επίσης να αναφερθεί ότι για 
σκοπούς διαφάνειας και χρηστής διοίκησης, 
όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας 
καταθέτουν κάθε έτος υπεύθυνη δήλωση 
αναφορικά με τις εξωπανεπιστημιακές τους 
δραστηριότητες.



ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ 
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ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ

14
Εισαγωγή 
Ύστερα από απόφαση της Συγκλήτου (βάσει 
εισήγησης της Επιτροπής Στρατηγικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης), η οποία 
ελήφθη κατά την 11η Συνεδρία της στις 7 
Νοεμβρίου 2012 και η οποία επικυρώθηκε 
από το Συμβούλιο κατά την 9η Συνέδρια  
του στις 21 Νοέμβριου 2012, έχουν τεθεί 
συγκεκριμένες αναπτυξιακές προτεραιότητες 
για το Πανεπιστήμιο για την επόμενη τριετία 
(2013-2015). Αυτές εντάσσονται κάτω από 
τους Στρατηγικούς Στόχους του 
Πανεπιστημίου, όπως παρουσιάζονται στο 
Στρατηγικό Προγραμματισμό Ανάπτυξης του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 2010-
2020. 

Κύριες Αναπτυξιακές Προτεραιότητες 
Πανεπιστημίου για την Περίοδο  
2012-2015 
Το τέλος του 2015 αποτελεί το μέσο σημείο 
του δεκαετούς στρατηγικού 
προγραμματισμού ανάπτυξης του 
Πανεπιστημίου που εγκρίθηκε τον Ιούλιο του 
2010. Επομένως, απώτερη προτεραιότητα 
είναι η όσο το δυνατό καλύτερη επίτευξη των 
κυρίως αναπτυξιακών στόχων που έχουν 
τεθεί μέχρι το εν λόγω χρονικό σημείο. 

Συγκεκριμένα: 
•  Ο συνολικός φοιτητικός πληθυσμός του 

Πανεπιστημίου (προπτυχιακοί και 
μεταπτυχιακοί) να προσεγγίσει τους 3500 
φοιτητές. Επιπρόσθετα: (α) η ποιότητα των 
εισακτέων προπτυχιακών φοιτητών να 
παρουσιάζει σταθερά ανοδική τάση σε  
όλα τα προγράμματα σπουδών, (β) οι 
διδακτορικοί τίτλοι σπουδών που θα έχει 
απονείμει το Πανεπιστήμιο να είναι τέτοιοι 
σε ποιότητα, αριθμό, και εύρος γνωστικών 
αντικειμένων, έτσι ώστε το Πανεπιστήμιο να 

καθιερωθεί στην κατηγορία των ερευνητικά 
προσανατολισμένων πανεπιστημίων 
σύμφωνα με τα κριτήρια του “Carnegie 
Mellon classification”, (γ) για κάθε 
προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών, για το 
οποίο έχει ολοκληρωθεί ο πρώτος κύκλος 
προσφοράς του, το οικείο Τμήμα να 
προσφέρει ένα τουλάχιστο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα επιπέδου Μάστερ, είτε σε 
προχωρημένο επίπεδο της αντίστοιχης 
περιοχής ή ως προχωρημένη εξειδίκευση 
κάποιου τομέα της περιοχής αυτής  
(η επιχειρηματικότητα να ενταχθεί στις 
μεταβιβάσιμες δεξιότητες ως προς την 
ευρύτερη εκπαίδευση των μεταπτυχιακών 
και διδακτορικών φοιτητών), και (δ) οι 
πολιτικές που έχουν ήδη αναπτυχθεί για τη 
φοιτητική ευημερία (χώροι εστίασης, 
στέγαση, προγράμματα στήριξης φοιτητών, 
αθλητισμός, φοιτητική ζωή, κ.ά.) να 
εμπλουτιστούν και να αναπτυχθούν ακόμη 
περισσότερο.

•  Να ιδρυθεί και να τεθεί σε λειτουργία 
Σύνδεσμος Αποφοίτων του Πανεπιστημίου, 
για τη διευρυνόμενη κοινότητα των 
αποφοίτων του Πανεπιστημίου, η οποία 
μέχρι το 2015, υπολογίζεται ότι θα 
απαριθμεί γύρω στα 1700 μέλη. 

•  Να αποκτηθούν αξιόπιστα στοιχεία και να 
τηρείται αρχείο αναφορικά με την υποδοχή 
των αποφοίτων του Πανεπιστημίου στην 
αγορά εργασίας και σε άλλα πανεπιστήμια 
για περαιτέρω σπουδές.

•  Όλα τα υφιστάμενα (2012) Τμήματα του 
Πανεπιστημίου να έχουν αποκτήσει την 
αυτονομία τους.

•  Το Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης να 
δεχθεί τους πρώτους προπτυχιακούς 
φοιτητές του στο πρόγραμμα της 
Λογοθεραπείας-Λογοπαθολογίας το 

Σεπτέμβριο του 2013, ενώ το Σεπτέμβριο 
του 2015 να αρχίσει τη λειτουργία του το 
δεύτερο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
του Τμήματος στην Εργοθεραπεία.

•  Τα νεοϊδρυθέντα Τμήματα Καλών Τεχνών 
και Δημόσιας Επικοινωνίας να δεχτούν 
τους πρώτους προπτυχιακούς φοιτητές 
τους το Σεπτέμβριο του 2014.

•  Να ιδρυθεί το Τμήμα Φυσικών και 
Ενεργειακών Πόρων, ως το τρίτο Τμήμα  
της Σχολής Γεωτεχνικών Επιστημών και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος, με έμφαση 
στη βιοενέργεια, τους θαλάσσιους και τους 
χερσαίους πόρους, συμπεριλαμβανομένων 
των δασών.

•  Να προωθηθούν προς την Πολιτεία 
προτάσεις για ίδρυση Τμήματος 
Φαρμακευτικής στη Σχολή Επιστημών 
Υγείας και Τμήματος Χημικής Μηχανικής 
στη Σχολή Μηχανικής και Τεχνολογίας. Τα 
νέα αυτά Τμήματα είτε να έχουν εγκριθεί 
μέχρι το 2015, είτε ο διάλογος με τα 
θεσμικά όργανα της Πολιτείας να βρίσκεται 
σε προχωρημένο στάδιο.

•  Να αναβαθμιστεί και να μπει σε πιο 
ορθολογική βάση η προσφορά των 
προπτυχιακών μαθημάτων σε βασικές 
θετικές επιστήμες για όλο το Πανεπιστήμιο 
με τη συνέργεια όλων των εμπλεκομένων 
Σχολών.

•  Να αυξηθεί η κινητικότητα των 
εισερχομένων και εξερχομένων φοιτητών 
στο 8%, αξιοποιώντας τα προγράμματα Er-
asmus και IAESTE (για το τελευταίο το 
ΤΕΠΑΚ λειτουργεί ως Εθνική Γραμματεία). 
Για τη διευκόλυνση της κινητικότητας 
εισερχόμενων φοιτητών κάθε Σχολή να 
προσφέρει περιορισμένο αριθμό 
προπτυχιακών μαθημάτων (και) στην 
Αγγλική Γλώσσα.

•  Να κατοχυρωθεί νομικά η λειτουργία του 
Κέντρου Γλωσσών. 

•  Να εξετασθεί το ενδεχόμενο ίδρυσης και 
λειτουργίας «Μονάδας Δια Βίου Μάθησης» 
καθώς επίσης «Μονάδας Προσφοράς 
Προγραμμάτων εξ Αποστάσεως» (οι δύο 
αυτές μονάδες θα είναι συνδεδεμένες 
μεταξύ τους).

•  Να ολοκληρωθεί επιτυχώς το 2014  
η συμφωνία συνεργασίας Κράτους-
Πανεπιστημίου Harvard αναφορικά με τη 
λειτουργία εντός του ΤΕΠΑΚ του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Κύπρου για την Περιβαλλοντική 
και Δημόσια Υγεία (CII), και να έχει 
τροχιοδρομηθεί η ένταξη του CII κάτω  
από το Ερευνητικό Ινστιτούτο του 
Πανεπιστημίου (βλέπε πιο κάτω, αναφορικά 
με προτεραιότητες για την έρευνα). 
Παράλληλα, να επιδιωχθεί η ανανέωση της 
συμφωνίας, ως διμερούς συνεργασίας των 
δύο πανεπιστημίων, χωρίς όμως αυτό να 
εξυπακούει οικονομικό κόστος για το 
Πανεπιστήμιο.

•  Να προστεθούν τουλάχιστον 30 νέες 
θέσεις ακαδημαϊκού προσωπικού, και να 
μειωθεί το ποσοστό μελών διοικητικού 
προσωπικού με σύμβαση, που καλύπτουν 
μόνιμες ανάγκες του Πανεπιστημίου, από 
το 46% που ήταν το 2010 στο 23% περίπου 
το 2015. Νοείται ότι αυτό εξαρτάται από 
την άρση της γενικής παγοποίησης 
προσλήψεων που έχει επιβληθεί νομοθετικά 
στους οργανισμούς δημοσίου δικαίου. 

•  Να δημιουργηθεί Κέντρο Μάθησης και 
Ανάπτυξης για το διοικητικό προσωπικό.  
Το Κέντρο θα είναι υπεύθυνο για τη 
διοργάνωση και ετοιμασία προγραμμάτων 
εκπαίδευσης και ανάπτυξης του διοικητικού 
προσωπικού. Θα είναι υπεύθυνο, επίσης, για 
την ετοιμασία προγραμμάτων για κάλυψη 

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Strategy for Researchers) αναφορικά με την 
υλοποίηση των προνοιών της Ευρωπαϊκής 
Χάρτας του Ερευνητή.

•  Να αξιοποιηθούν αποτελεσματικά τα 
ερευνητικά δεδομένα αναφορικά με την 
καινοτόμο αξιοποίηση ερευνητικών 
αποτελεσμάτων σε άμεση συνεργασία με το 
βιομηχανικό και επιχειρηματικό κόσμο, και 
να έχουν εξασφαλιστεί τουλάχιστο δύο 
πατέντες. 

•   Να επεκταθούν και να αυξηθούν κατά  
30% τουλάχιστον οι παρεχόμενες 
συμβουλευτικές υπηρεσίες προς την 
κοινωνία και τη βιομηχανία που ήδη 
άρχισαν να προσφέρονται από την 
προηγούμενη διετία.

•  Να στηριχθεί το Ιδρυματικό Καταθετήριο 
της Βιβλιοθήκης για μεγαλύτερη διάχυση 
της ερευνητικής δραστηριότητας του 
Πανεπιστημίου.

Αναφορικά με ζητήματα προϋπολογισμού 
και ενίσχυσης της οικονομικής αυτοδυναμίας 
του Πανεπιστημίου, θα πρέπει να τεθούν οι 
ακόλουθες προτεραιότητες. 
•  Με δεδομένη την οικονομική κρίση, οι 

προϋπολογισμοί του Πανεπιστημίου να 
παρουσιάζουν σχετική αύξηση από χρόνο 
σε χρόνο, σύμφωνα με τα υπό υλοποίηση 
αναπτυξιακά σχέδια, και κυρίως να 
αξιοποιούνται πλήρως. Ιδίως, το κόστος για 
τη δημιουργία νέων Τμημάτων πρέπει να 
διασφαλίζεται μέσω των προϋπολογισμών 
του Πανεπιστημίου ώστε η λειτουργία τους 
να είναι απρόσκοπτη.

•  Να συμφωνηθούν με το Κράτος, κεντρικοί 
δείκτες ανάπτυξης. 

•  Να έχουν εξασφαλιστεί ή παραχθεί 
επιπρόσθετα έσοδα, εκτός κρατικών 
πόρων, με ουσιαστική απήχηση ως προς 
την υλοποίηση των αναπτυξιακών σχεδίων 
του Πανεπιστημίου.

Αναφορικά με νομικά ζητήματα να 
ολοκληρωθούν αυτά που εκκρεμούν ενώπιον 
της Γενικής Εισαγγελίας και της Βουλής και να 

έχουν προωθηθεί Κανονισμοί για όλα τα 
ζητήματα που προνοούνται στο Νόμο, για 
παράδειγμα Κανονισμοί για το ακαδημαϊκό 
και διοικητικό προσωπικό 
συμπεριλαμβανομένων των συνταξιοδοτικών 
και άλλων ωφελημάτων τους.

Όσον αφορά στην πανεπιστημιακή 
κοινότητα, να έχει γίνει κατορθωτό να 
δημιουργηθεί ένα περιβάλλον όπου ο 
καθένας να αισθάνεται ότι μπορεί να 
εργαστεί και να αναπτυχθεί στο δικό του 
τομέα δραστηριοτήτων και στόχων (και να 
κριθεί με βάση την αξία) και ταυτόχρονα όλοι 
να μοιράζονται το ίδιο ισχυρό κοινοτικό 
πνεύμα και την ίδια εκτίμηση για ποιότητα  
και τη συνεχή βελτίωσή της χωρίς να 
παρεμποδίζεται η προσωπική αυτονομία και 
δημιουργικότητα.

Τελευταίο αλλά όχι λιγότερο σημαντικό, να 
καταστεί η παρουσία του Πανεπιστημίου σε 
τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο 
καθώς και στην Ευρώπη και διεθνώς, πολύ πιο 
αισθητή, και να έχει ισχυρό αντίκτυπο στην 
τοπική κοινότητα, εκπαιδευτικά, πολιτιστικά 
και αναπτυξιακά.

των εξειδικευμένων αναγκών εκπαίδευσης 
και ανάπτυξης για το προσωπικό δημόσιων 
και ιδιωτικών οργανισμών.

•  Να επιτευχθεί η εξωτερική χρηματοδότηση 
τουλάχιστον δύο επωνύμων ερευνητικών 
εδρών ή/και ενός σημαντικού κτηρίου που 
θα φέρει την επωνυμία του χορηγού.

•  Να τεθούν πλήρως σε λειτουργία οι 
εσωτερικοί μηχανισμοί διασφάλισης 
ποιότητας, τόσο για τα ακαδημαϊκά 
Τμήματα όσο και για τις Διοικητικές 
Υπηρεσίες. Να έχουν περάσει όλα τα 
ακαδημαϊκά  Τμήματα από εξωτερικές 
αξιολογήσεις από διεθνείς ομάδες 
ανεξάρτητων ειδικών, και για το διοικητικό 
έργο του Πανεπιστημίου να έχουν 
επιτευχθεί οι σχετικές πιστοποιήσεις 
ποιότητας από ανεξάρτητους Οργανισμούς.

•  Ο διαχωρισμός της παλαιότερης Υπηρεσίας 
Οικονομικών και Ανθρώπινου Δυναμικού  
σε Υπηρεσία Οικονομικών και Υπηρεσία 
Ανθρώπινου Δυναμικού, που προνοείτο στο 
στρατηγικό προγραμματισμό ανάπτυξης 
έχει ήδη επιτευχθεί. Παραμένει, ως άμεση 
προτεραιότητα, η έγκριση και υλοποίηση 
των νέων οργανογραμμάτων των 
Διοικητικών Υπηρεσιών που προτείνονται 
στο πλαίσιο της ανεξάρτητης μελέτης που 
έγινε από τον Ελεγκτικό Οίκο PwC. 
Επιπρόσθετα, να ενισχυθεί η διοικητική 
υποστήριξη σε επίπεδο Σχολών στα πλαίσια 
του στόχου για σχετική αποκέντρωση.

•  Να έχει αρχίσει εντός του 2013 η ανέγερση 
του πρώτου κτηρίου στην 
Πανεπιστημιούπολη, έτσι ώστε μέχρι το 
τέλος του 2015 να βρίσκεται σχεδόν στο 
στάδιο ολοκλήρωσης. Επιπρόσθετα, να 
ολοκληρωθούν μελέτες και, στο μέτρο του 
εφικτού, να ολοκληρωθούν κατασκευαστικά 
έργα για την πλήρη αξιοποίηση όλων των 
κτηρίων που έχουν περιέλθει στην 
ιδιοκτησία του Πανεπιστημίου. 

• Να έχει ολοκληρωθεί το e-University.

Ειδικά για την έρευνα, θα πρέπει να τεθούν 
οι ακόλουθες προτεραιότητες:
•  Να βελτιστοποιηθεί η διοικητική στήριξη 

των ερευνητών σε όλες τις ερευνητικές 
τους δραστηριότητες με ευέλικτο και 
αποτελεσματικό τρόπο.

•  Να ιδρυθούν τουλάχιστο δύο Ερευνητικές 
Μονάδες σε τεχνολογικές περιοχές αιχμής. 
Να προωθηθεί, επίσης, η ίδρυση 

Ερευνητικού Ινστιτούτου στο ΤΕΠΑΚ για να 
δοθεί μεγαλύτερη ώθηση στην έρευνα και 
τη διασύνδεσή της με τον παραγωγικό ιστό 
της χώρας, υλοποιώντας έτσι την έννοια 
του «τριγώνου της γνώσης». Κάτω από το 
Ερευνητικό Ινστιτούτο να κατοχυρωθεί το 
CII. Συγκεκριμένα, σε πρώτη φάση το 
Ερευνητικό Ινστιτούτο να έχει τρεις 
πυλώνες: (α) το περιβάλλον, (β) την 
ενέργεια, και (γ) την υγεία (ο πυλώνας της 
υγείας θα καλυφθεί πρωτίστως από το CII). 

•  Να αρχίσει επίσης τη λειτουργία του το 
Δίκτυο Περιβαλλοντικής και Ενεργειακής 
Διαχείρισης στη Νοτιοανατολική Μεσόγειο 
υπό την αιγίδα του Ευρωμεσογειακού 
Πανεπιστημίου. 

•  Να αναπτυχθεί και να θεσμοθετηθεί το 
Γραφείο Διασύνδεσης με τη Βιομηχανία,  
και ενδεχομένως να ενσωματωθεί στο 
Ερευνητικό Ινστιτούτο με την ολοκλήρωση 
της χαρτογράφησης τόσο του ερευνητικού 
προφίλ του ακαδημαϊκού προσωπικού και 
των εργαστηρίων του Πανεπιστημίου,  
όσο και της ευρύτερης βιομηχανίας 
(επιχειρήσεις, οργανισμοί, ΜΚΟ κ.λπ.) με 
στόχο κοινές δράσεις, για παράδειγμα:  
(α) κοινά ερευνητικά προγράμματα, (β) 
συμβουλευτικές υπηρεσίες, (γ) προώθηση 
καινοτομίας και ευρεσιτεχνιών, και (δ) 
υποστήριξη στην τοποθέτηση φοιτητών στη 
βιομηχανία. Γενικά, να προωθηθεί η ισχυρή 
και αμφίδρομη διασύνδεση του 
Πανεπιστημίου με το βιομηχανικό και 
επιχειρηματικό κόσμο, τόσο στην έρευνα 
και τη μεταφορά γνώσης και τεχνολογίας, 
όσο και στην εκπαίδευση (experience-led 
teaching) και δια βίου μάθηση

•  Να αυξηθεί κατά 30% τουλάχιστον η 
εξωτερική χρηματοδότηση για την έρευνα, 
τόσο από εθνικές, όσο και από Ευρωπαϊκές 
πηγές, σε σχέση με την προηγούμενη 
τετραετία (2008-2011) και κατ’ επέκταση να 
αυξηθεί ανάλογα ο αριθμός των θέσεων για 
νέους ερευνητές. Επομένως, το 
Πανεπιστήμιο να ενισχύσει την παρουσία 
του στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας, τόσο 
με περισσότερες συμμετοχές στο EUFP7, 
όσο και με τη δυναμική είσοδό του στο νέο 
χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Horizon 
2020” που αρχίζει το 2014. 

•  Επιπρόσθετα, το Πανεπιστήμιο να 
ολοκληρώσει με επιτυχία την Ευρωπαϊκή 
Διάκριση “HRS4R” (Human Resources 
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