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Μήνυμα απο την Πρύτανη  
Τα αποτελέσματα της συλλογικής δουλειάς 
της πανεπιστημιακής μας κοινότητας 
κατά το 2014 υπήρξαν εξαιρετικά 
και παρουσιάζονται συνοπτικά στην 
παρούσα Έκθεση Πεπραγμένων. 

Συνεχίζοντας την αναπτυξιακή της 
πορεία, η κοινότητα του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου  Κύπρου εστίασε τις 
πρωτοβουλίες της και τους διαθέσιμους 
πόρους σε συγκεκριμένους και σημαντικούς 
τομείς δραστηριοτήτων. Ιεραρχώντας 
στόχους και προτεραιότητες, αποδώσαμε 
πολύ μεγάλη έμφαση στην προσφορά 
ποιοτικών προγραμμάτων σπουδών τα 
οποία να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις 
τόσο της σύγχρονης επιστήμης όσο και 
της αγοράς εργασίας και των κοινωνικών 
και οικονομικών συνθηκών γενικότερα. 
Παράλληλα, επικεντρωθήκαμε στη διεκδίκηση 
ανταγωνιστικών ερευνητικών προγραμμάτων 
μέσα από τα οποία δημιουργούμε υψηλών 
προδιαγραφών θέσεις εργασίας για 
εκατοντάδες νέους ερευνητές. Καθοριστικά 
βήματα κάναμε και προς την κατεύθυνση 
της διασύνδεσης της πανεπιστημιακής 
εκπαίδευσης και της επιστημονικής έρευνας 
με τη Βιομηχανία, επιδιώκοντας την 
καλλιέργεια πνεύματος επιχειρηματικότητας 
και τη διαμόρφωση κουλτούρας καινοτομίας. 
Επιπρόσθετα, υπηρετήσαμε με συνέπεια 
τον ευρύτερο κοινωνικό μας ρόλο, ως ένα 
δημόσιο πανεπιστήμιο που ενθαρρύνει 
τον δημοκρατικό και τεκμηριωμένο 
διάλογο και επιστρέφει στην κοινωνία 
με ποικίλους τρόπους μέρος των όσων 
η ίδια η κοινωνία του προσφέρει.     

Όλα αυτά τα παραγωγικά αποτελέσματα, οι 
διακρίσεις και οι επιτυχίες σε ποικίλους τομείς 

αποφέρουν πνευματικό και υλικό όφελος 
στην πατρίδα μας. Καλλιεργούν και 
προετοιμάζουν τις επόμενες γενιές των 
πολιτών που θα οδηγήσουν τον τόπο στο 
μέλλον. Καθιστούν την Κύπρο αξιόπιστο και 
ισότιμο εταίρο στις ερευνητικές, 
εκπαιδευτικές και οικονομικές εξελίξεις της 
μεγάλης ευρωπαϊκής οικογένειας και κυρίως 
της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου. 
Συνδράμουν την καθολική προσπάθεια του 
λαού μας για επάνοδο σε νέες εποχές 
ανάπτυξης και ευημερίας. 

Όλα όσα πετύχαμε αυτή τη χρονιά είναι 
αποτέλεσμα ομαδικών και συντεταγμένων 
ενεργειών της πανεπιστημιακής μας 
κοινότητας, των ακαδημαϊκών, των ερευνητών, 
των διοικητικών στελεχών αλλά και των 
φοιτητών μας. Ξεπερνώντας δυσκολίες και 
αντιμετωπίζοντας με επιτυχία τις σύγχρονες 
προκλήσεις, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ατενίζουμε με αισιοδοξία και 
αυτοπεποίθηση το μέλλον και σε συνεργασία 
με την Πολιτεία σχεδιάζουμε τις επόμενες μας 
πρωτοβουλίες για να υπηρετήσουμε οράματα 
και αξίες προς όφελος της κοινωνίας.

Καθηγήτρια Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού 

2013 Έκθεση Πεπραγμένων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | Μήνυμα

Μήνυμα από τον Πρόεδρο 
του Συμβουλίου  
Το 2014 υπήρξε μια χρονιά δημιουργίας και 
επιτυχιών για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, γεγονός που ο αναγνώστης της 
παρούσας Έκθεσης Πεπραγμένων εύκολα  
μπορεί να διαπιστώσει. 

Μέσα από την σοβαρή και ποιοτική δουλειά 
των μελών του διδακτικού, ερευνητικού και 
διοικητικού προσωπικού, το Πανεπιστήμιο 
αναπτύσσεται, μεγαλώνει, καθιερώνεται 
και ριζώνει. Αξίζει κάθε έπαινος στα μέλη 
της πανεπιστημιακής μας κοινότητας 
για τα όσα με κόπο και επιμονή έχουν 
πετύχει μέσα από την αφοσίωση και την 
συστηματική δουλειά. Οι επιτυχίες των 
ακαδημαϊκών μας στους τομείς της έρευνας, 
της καινοτομίας και της εκπαίδευσης, τόσο 
σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, 
αντανακλούν με θετικότατο τρόπο στο 
κύρος και τη φήμη του Πανεπιστημίου μας.       

Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου επεδίωξε, 
το 2014 στο βάση των αρμοδιοτήτων του, να 
ενισχύσει με κάθε τρόπο τις πρωτοβουλίες 
των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, 
πάντα εντός ενός πλαισίου αξιοκρατίας 
και χρηστής διοίκησης, με γνώμονα το 
δημόσιο συμφέρον. Η δημιουργία νέων 
υλικοτεχνικών υποδομών, όπως αίθουσες 
διδασκαλίας και εργαστήρια, αποτέλεσε 
σταθερό στόχο μας. Εργαστήκαμε μεθοδικά, 
θέσαμε στόχους και χρονοδιαγράμματα 
και τα αποτελέσματα υπήρξαν πολύ 
ικανοποιητικά. Παράλληλα, μεριμνήσαμε 
για την διαρκή στήριξη των φοιτητών και 
φοιτητριών που αντιμετωπίζουν οικονομικές, 
κοινωνικές ή άλλες δυσκολίες. Αφιερώσαμε 
πόρους, επιπρόσθετους από τα κρατικά 

σχέδια στήριξης, έτσι ώστε να συμβάλουμε 
στην προσπάθεια αυτών των παιδιών να 
αποπερατώσουν τις σπουδές τους χωρίς οι 
όποιες δυσκολίες να αποβούν αποτρεπτικές. 
Σε αυτή την πτυχή του έργου μας, βρήκαμε 
καθοριστική συμπαράσταση από ιδιώτες 
μεγαλοψύχους συμπολίτες μας αλλά κυρίως 
από την Ιερά Μητρόπολη Λεμεσού μέσα 
από άμεσες και ευγενείς πρωτοβουλίες του 
Πανιερώτατου Μητροπολίτη κκ. Αθανάσιου.         

Οι προκλήσεις στη σημερινή εποχή είναι 
πολλές, σημαντικές όμως είναι και οι 
ευκαιρίες. Το Πανεπιστήμιο, αξιοποιώντας 
το πνευματικό κεφάλαιο των ανθρώπων 
του, θα συνεχίσει να πορεύεται σε δρόμους 
ανάπτυξης και προόδου, εκπληρώνοντας την 
αποστολή του και δικαιώνοντας την Πολιτεία 
και την κοινωνία για την εμπιστοσύνη και τις 
προσδοκίες που εναποθέτουν σε αυτό. 

Δρ Χάρης Πουαγκαρέ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διασύνδεση με τη Βιομηχανία 
Το Πανεπιστήμιο διατηρεί συστηματική 
επαφή με τον παραγωγικό ιστό της χώρας 
και δημιουργεί αξιόπιστους μηχανισμούς 
επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης με τη 
Βιομηχανία. Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει τη 
διαμόρφωση ενός νέου εθνικού μοντέλου 
βιώσιμης ανάπτυξης και καινοτομίας μέσα 
από τη σύζευξη της επιστημονικής έρευνας 
με την επιχειρηματικότητα. Στο επίκεντρο 
αυτής της στρατηγικής βρίσκεται το 
«Τρίγωνο της Γνώσης», με συνιστώσες την 
Επιστημονική Έρευνα, την Εκπαίδευση και την 
Επιχειρηματική Καινοτομία. Το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει προς αυτή 
την κατεύθυνση το σημαντικό πνευματικό 
κεφάλαιο που προέρχεται από την ερευνητική 
του κοινότητα και επιπρόσθετα, σχεδιάζει 
και προσφέρει προγράμματα σπουδών που 
ενσωματώνουν την επιχειρηματική καινοτομία 
στην παραδοσιακή λειτουργία της μάθησης. 

Κοινωνική Προσφορά 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  
ως ένα δημόσιο ανώτατο εκπαιδευτικό  
και πνευματικό ίδρυμα, αναγνωρίζει την 
κοινωνική του αποστολή για την εμπέδωση 
μιας κουλτούρας ελεύθερου 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 προωθώντας τη δια  
βίου εκπαίδευση 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 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 Κυπρίων πολιτών ως ένα 
αξιόλογο πανεπιστήμιο, γεγονός που 
αποτυπώνεται και μέσα από τις προτιμήσεις 
των νέων για σπουδές στα έντεκα Τμήματα 
του Πανεπιστημίου που 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 καθιερωθεί ως ένα πρωτοπόρο και 
διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό 

κέντρο έρευνας, αριστείας και μάθησης με 
ενεργό και ουσιαστική συμμετοχή στον 
ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, με στόχο την 
παραγωγή επιστημονικής γνώσης και 
καινοτόμων τεχνολογιών, στηριζόμενο στην 
υψηλή και εγνωσμένη ποιότητα, επιστημονική 
αξία και ερευνητικό κύρος των ακαδημαϊκών  
και γενικότερα των ερευνητών του.  
Η δημιουργία Ερευνητικών Μονάδων/
Κέντρων στους τομείς που δραστηριοποιείται 
κρίσιμη μάζα ερευνητών, τα οποία θα 
μετεξελιχθούν σε Κέντρα Αριστείας, θα 
λειτουργήσει ως καταλύτης για τη μετάβαση 
σε ένα σύγχρονο και ευέλικτο ερευνητικό 
πανεπιστημιακό περιβάλλον. 

Εκπαίδευση 
Το Πανεπιστήμιο επιδιώκει να εδραιωθεί ως 
κέντρο 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 στηρίζεται σε μοντέρνες 
παιδαγωγικές μεθόδους διδασκαλίας και 
μάθησης, με σύγχρονη ύλη και θεματολογία. 
Το Πανεπιστήμιο στοχεύει στην προσέλκυση 
άριστων φοιτητών, στη συνεχή αναβάθμιση 
των προγραμμάτων σπουδών, στην 
προσφορά νέων προγραμμάτων που θα 
ικανοποιούν τις ανάγκες της αγοράς  και 
στην ενίσχυση του ακαδημαϊκού υπόβαθρου 
των φοιτητών. Επιπρόσθετα, αποδίδεται 
έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η 
ομαδικότητα, η συνεργασία, η ανάπτυξη 
πρωτοβουλίας, η κριτική σκέψη και η 
ικανότητα δημιουργίας καινοτομικών λύσεων.
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Η Σύγκλητος του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου  
Η Σύγκλητος κατά το 2014 συνήλθε  
σε συνεδρία 15 φορές. Η παρούσα  
σύνθεση είναι:

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 
Κρίστης Χρυσοστόμου, Κοσμήτορας   
Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας  
Ανδρέας Κατσιώτης, 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  
Αντώνης Θεοχάρους, Σχολή Διοίκησης  
και Οικονομίας 
Νεόφυτος Λαμπερτίδης, Σχολή Διοίκησης 
και Οικονομίας 
Κωνσταντίνος Παπαδοπούλος,  
Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 
Σάββας Σακκάδας, Σχολή Διοίκησης  
και Οικονομίας 
Ευριδίκη Παπασταύρου, Σχολή  
Επιστημών Υγείας 
Κώστας Χριστοφή, Σχολή Επιστημών Υγείας 
Τάσος Ξυρίχης, Σχολή Επιστημών Υγείας 
Σωτήρης Αυγουστή,  
Σχολή Επιστημών Υγείας 
Χριστιάνα Παναγιώτου,  
Σχολή Επιστημών Υγείας 
Αγγελική Γαζή, Σχολή Επικοινωνίας  
και Μέσων Ενημέρωσης  
Γιώργος Ζώτος, 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 
Πολύβιος Ελευθερίου, Σχολή Μηχανικής  
και Τεχνολογίας 
Παύλος Χριστοδουλίδης, Σχολή Μηχανικής 
και Τεχνολογίας 
Στέλιος Καράσαββας, Εκπρόσωπος  
Φοιτητικής Ένωσης                                              
Κυριάκος Φράγκου, Εκπρόσωπος  
Φοιτητικής Ένωσης                                                  
Μιχάλης Πίγκος, Εκπρόσωπος  
Φοιτητικής Ένωσης                                                                    
Εμμανουέλα Μανώλη, Εκπρόσωπος  
Φοιτητικής Ένωσης    
Στέφανος Μανώλη, Εκπρόσωπος  
Φοιτητικής Ένωσης                                                          
Χριστόφορος Χαραλάμπους, Εκπρόσωπος  
Φοιτητικής Ένωσης            
Μάριος Ζέρβας, Διευθυντής Βιβλιοθήκης 
(χωρίς δικαίωμα ψήφου)   
Κώστας Χόππας, Εκτελών Καθήκοντα 
Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών  
(ασκεί  καθήκοντα Γραμματέα Συγκλήτου, 
χωρίς δικαίωμα ψήφου)   

Σημειώσεις:���Μέχρι τις 3/9/2014 είχαν διατελέσει μέλη  

της Συγκλήτου οι: Αλέξης Σαβεριάδης, 

Ελένη Κύζα, Ανδρέας Λανίτης.

 Μέχρι τις 8/10/2014 είχε διατελέσει μέλος  

 της Συγκλήτου ο Λάμπρος Λαμπρινού.

 Μέχρι τις 5/2/2014 είχε διατελέσει μέλος  

  της Συγκλήτου η Στάλω Παύλου, ως 

εκπρόσωπος της Φοιτητικής Ένωσης.

 Μέχρι τις 2/4/2014 είχε διατελέσει  

  μέλος της Συγκλήτου η Ηλιάνα Ευτυχίου, 

ως εκπρόσωπος της Φοιτητικής Ένωσης. 

 Μέχρι τις 7/5/2014 είχαν διατελέσει  

 μέλη της Συγκλήτου οι: Γιάγκος Βιτσαΐδης,  

  Γιάννης Κλεόπα και Μαρίνος Χαρίτου, ως 

εκπρόσωποι της Φοιτητικής Ένωσης.

 Μέχρι τις 2/7/2014 είχε διατελέσει  

  μέλος της Συγκλήτου ο Ανδρέας Λοΐζου, 

ως εκπρόσωπος της Φοιτητικής Ένωσης.

Συγκλητικές Επιτροπές 
Κατά το 2014 λειτούργησαν οι ακόλουθες 
Συγκλητικές Επιτροπές: 
- Έρευνας  
- Προπτυχιακών Σπουδών 
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Τμήμα Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου  
Πρόεδρος: Στέλιος Στυλιανού

Τμήμα Νοσηλευτικής 
Πρόεδρος: Βασίλειος Ραφτόπουλος

Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
Πρόεδρος: Ευριπίδης Ζαντίδης

Άτυποι Κοσμήτορες και Προσωρινοί 
Πρόεδροι μη Αυτονομημένων Σχολών  
και Τμημάτων 
Σχολή Επικοινωνίας και Μέσων 
Ενημέρωσης 
Άτυπος Κοσμήτορας: Γιώργος Ζώτος

Σχολή Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών 
Άτυπος Κοσμήτορας: Παναγιώτης Ζαφείρης

Σχολή Επιστημών Υγείας 
Άτυπος Κοσμήτορας: Μαρία Καμπανάρου 
Τμήμα Επιστημών Αποκατάστασης 
Προσωρινή Πρόεδρος: Κάκια Πετεινού 
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- Μεταπτυχιακών Σπουδών 
-  Στρατηγικού Προγραμματισμού  

και Ανάπτυξης
- Οικονομικών και Προσωπικού 
-  Συστημάτων Πληροφορικής  

και Τεχνολογίας
- Βιβλιοθήκης  
- Διεθνούς Συνεργασίας 
- Ευημερίας Φοιτητών 
-  Οργάνωσης και Ανάπτυξης Κτηριακών 

Υποδομών 
- Κανόνων και Κανονισμών 
- Λειτουργίας Φοιτητικών Εστιών  
- Εκδοτικής Πολιτικής  
- Δημοσίων Σχέσεων και Εκδηλώσεων  
- Εσωτερική Επιτροπή Ποιότητας 
-  Αξιολόγησης των Πεπραγμένων  

Σαββατικών Αδειών
-  Ηθικής και Δεοντολογίας της Έρευνας
- Καινοτομίας και Μεταφοράς Τεχνογνωσίας

Το Συμβούλιο του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου 
Το Συμβούλιο κατά το 2014 συνήλθε  
σε συνεδρία 12 φορές. Η παρούσα  
σύνθεση είναι: 
Χάρης Πουαγκαρέ, Πρόεδρος  
Πανίκος Λεωνίδου, Αντιπρόεδρος  
Ελπίδα Κεραυνού-Παπαηλιού, Πρύτανης 
Τούλα Ονουφρίου, Αντιπρύτανης 
Ακαδημαϊκών Υποθέσεων  
Ανδρέας Αναγιωτός, Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού  
και Ανάπτυξης 
Δημήτρης Κοντίδης, Μέλος  
Δημοσθένης Μαυρέλλης, Μέλος  
Μιχάλης Μιχαήλ, Μέλος 
Σπύρος Σπύρου, Μέλος 
Νικόλας Ιορδάνου, Μέλος 
Ανθή Θεοχάρους, 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    
Μάρω Νεοφύτου, Εκπρόσωπος 
Ακαδημαϊκού Προσωπικού    
Γιάννος Αφροδίσης, Εκπρόσωπος 
Διοικητικού Προσωπικού  

Μιχάλης Πίγκος, Εκπρόσωπος  
Φοιτητικής Ένωσης

Σημειώσεις:���Μέχρι τον Νοέμβριο 2014 διετέλεσαν ως 

μέλη οι: Χριστόδουλος Γαλατόπουλος και 

Αλέξανδρος Διογένους.

Επιτροπές Συμβουλίου 
Κατά το 2014 λειτούργησαν οι ακόλουθες 
Επιτροπές του Συμβουλίου: 
- Διαχειριστική  
- Προσωπικού  
-  Προσλήψεων και Προαγωγών
- Προσφορών 
-  Διασύνδεσης με την Βιομηχανία  

και την Κοινωνία 
-  Διαχείρισης Περιουσίας και  

Αναθεώρησης Συμβολαίων
- Ελέγχου
- Ασφάλειας και Υγείας

Κοσμήτορες Αυτονομημένων Σχολών και 
Πρόεδροι Αυτονομημένων Τμημάτων 
Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος 
Κοσμήτορας: Βασίλης Γκέκας  
Τμήμα Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων 
Πρόεδρος: Ανδρέας Κατσιώτης 
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος 
Πρόεδρος: Κώστας Κώστα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας 
Κοσμήτορας: Παναγιώτης Θεοδοσίου  
Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων  
και Τουρισμού 
Πρόεδρος: Μαρία Κραμβιά-Καπαρδή 
(μέχρι 31/10/2014) 
Τμήμα Εμπορίου Χρηματοοικονομικών  
και Ναυτιλίας 
Πρόεδρος: Φώτης Παναγίδης

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: Τάσος Γεωργιάδης  
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής  
Πρόεδρος: Διόφαντος Χατζημιτσής 
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ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕΣ 
ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΚΑΙ 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ

Ερευνητική Μονάδα ‘Ερατοσθένης’  
Το Πανεπιστήμιο τον Σεπτέμβριο 2014 
απέστειλε στο Υπουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού για έγκριση την πρόταση για  
την ίδρυση και λειτουργία της Ερευνητικής 
Μονάδας ‘Ερατοσθένης’, που αποσκοπεί  
στην καθοριστική αναβάθμιση της Κύπρου 
στην έρευνα και εφαρμογές διαστημικών 
τεχνολογιών, τηλεπισκόπησης, 
γεωπληροφορικής, γεωπεριβάλλοντος και 
αειφορίας. Η Μονάδα έχει διεπιστημονικό 
χαρακτήρα και σε αυτή συμμετέχουν 
ακαδημαϊκοί και ερευνητές από πέντε 
Τμήματα του Πανεπιστημίου που διεξάγουν 
υψηλής στάθμης ερευνητικές δραστηριότητες 
σε τομείς προτεραιότητας του Horizon 2020, 
του νέου προγράμματος-πλαισίου για την 
έρευνα και την καινοτομία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Σημαντική παράμετρος λειτουργίας 
της Μονάδας είναι η ανάπτυξη συνεργασιών 
τόσο με το επιστημονικό προσωπικό 
κρατικών υπηρεσιών, όσο και με φορείς της 
Βιομηχανίας για την επίλυση άμεσων τοπικών 
και περιφερειακών προβλημάτων και την 
τεχνολογική πρόοδο της κυπριακής 
κοινωνίας και οικονομίας. Επιπρόσθετα, η 
Μονάδα θα αποτελέσει βασική κινητήρια 
δύναμη για την ένταξη της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος (European Space Agency).  

Ερευνητική Μονάδα Κοινωνικής 
Πληροφορικής 
Το Πανεπιστήμιο τον Οκτώβριο 2014 
ενέκρινε και θα προωθήσει στο Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού για έγκριση  
την πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία 
Ερευνητικής Μονάδας στην Κοινωνική 
Πληροφορική, που αποσκοπεί στην σφαιρική 
και αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσιμων 
κοινωνικών προκλήσεων τόσο σε τοπικό 

όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεταξύ 
των ερευνητικών πεδίων της Μονάδας είναι 
η διασφάλιση της κοινωνικής ισότητας, 
η άρση των αποκλεισμών σε ασφαλείς 
κοινωνίες συμπεριλαμβανομένης της 
ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, η προώθηση 
των τεχνολογιών της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας, η ευθυγράμμιση των 
κοινωνικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων 
των ερευνητών, φορέων χάραξης πολιτικής, 
των επιχειρήσεων κλπ, με την ερευνητική 
διαδικασία για την ενίσχυση της καινοτομίας 
και την επίλυση κοινωνικών προβλημάτων, 
και η αξιοποίηση των δυνατοτήτων των 
τεχνολογιών της πληροφορίας και της 
επικοινωνίας για την ενίσχυση της εμπλοκής 
των κοινωνικών φορέων στις δραστηριότητες 
έρευνας και καινοτομίας. Η συμμετοχή 
αξιόλογων ακαδημαϊκών από Τμήματα του 
Πανεπιστημίου διασφαλίζει τις προϋποθέσεις 
για περεταίρω ανάπτυξη μιας δυναμικής 
κοινότητας εξειδικευμένων ερευνητών που  
θα ανταποκρίνεται πλήρως στις 
σύγχρονες προκλήσεις.     

Πρώτο εξ αποστάσεως  
μεταπτυχιακό πρόγραμμα  
Το πρώτο εξ αποστάσεως μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου 
Κύπρου εγκρίθηκε από τη Σύγκλητο στις  
8 Οκτωβρίου και θα λειτουργήσει κατά την 
επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Πρόκειται για 
το ΜSc in Interaction Design με γλώσσα 
διδασκαλίας την αγγλική, στο πλαίσιο 
μιας διεθνούς  και διαπανεπιστημιακής 
συνεργασίας στην οποία συμμετέχουν  
πέραν του ΤΕΠΑΚ, το St Petersburg  
National Research University (ITMO  
University) και το Tallin University.  
Από πλευράς ΤΕΠΑΚ, το πρόγραμμα  
θα προσφέρεται από το Τμήμα Πολυμέσων 

και Γραφικών Τεχνών. Ο σχεδιασμός και 
υλοποίηση του συγκεκριμένου προγράμματος 
μετουσιώνει σε πράξη τον στρατηγικό 
στόχο του πανεπιστημίου για προσφορά 
διεθνούς εμβέλειας και ενδιαφέροντος 
μεταπτυχιακών προγραμμάτων με τη 
συνεργασία ξένων πανεπιστημίων, στόχο που 
και η Πολιτεία έχει διακηρύξει εδώ και καιρό.   

Πρώτο πρόγραμμα σπουδών  
Τμήματος Καλών Τεχνών  
Το νέο Τμήμα Καλών Τεχνών ολοκλήρωσε 
την απαιτούμενη προεργασία σε σχέση με τη 
διαμόρφωση του πρώτου μεταπτυχιακού 
προγράμματος σπουδών στην Ιστορία και 
Θεωρία της Τέχνης και είναι έτοιμο να 
εισάξει τους πρώτους φοιτητές κατά την 
επόμενη ακαδημαϊκή χρονιά. Το πρόγραμμα 
προσφέρεται για πλήρη και μερική φοίτηση 
και διαρθρώνεται στη βάση τεσσάρων 
πυλώνων μαθημάτων, Τεχνοϊστορική 
Ανάλυση, Θεωρία και Κριτική της Τέχνης, 
Μεθοδολογία και Ιστοριογραφία της Τέχνης/
Ιστορία των Ευρωπαϊκών Ιδεών 18ος – 20ος 
αιώνας και άλλα Ειδικά Θέματα. Το νέο Τμήμα  
μέσα από την προσφορά υψηλής στάθμης 
εικαστική παιδεία, μεθοδολογικών εργαλείων, 
τις σοβαρές ακαδημαϊκές-ερευνητικές 
αξιώσεις και την καθιέρωση συστηματικών 
επαφών με διεθνή ανώτατα εκπαιδευτικά 
ιδρύματα και ινστιτούτα Τέχνης, Μουσεία και 
Συλλογές της Κύπρου και του εξωτερικού,  
θα καλύψει το σημαντικό κενό που εδώ και 
δεκαετίες χαρακτηρίζει το ακαδημαϊκό πεδίο 
των τεχνών στην Κύπρο. 

Πρώτο Διατμηματικό Προπτυχιακό 
Πρόγραμμα Σπουδών  
Τον Δεκέμβριο 2014, εγκρίθηκε απο το 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού το πρώτο 
Διατμηματικό Προπτυχιακό Πρόγραμμα στη 

Διοίκηση που θα προσφέρεται απο το 
Σεπτέμβριο 2015 απο τη Σχολή Διοίκησης 
και Οικονομίας. Το πρόγραμμα θα προσφέρει  
εξειδικευμένη επιστημονική κατάρτιση σε  
δύο ειδικότητες, στην Επιχειρηματικότητα  
και Καινοτομία, και στη Διοίκηση  
Ενεργειακών Πόρων.

Κτήριο Τάσσος Παπαδόπουλος  
Τον Σεπτέμβριο 2014, με την έναρξη της 
ακαδημαϊκής χρονιάς, το νέο κτήριο «Τάσσος 
Παπαδόπουλος» άνοιξε τις πύλες του και 
υποδέχθηκε τους φοιτητές του 
Πανεπιστημίου. Στους χώρους του κτηρίου, 
που βρίσκεται στη γωνία των οδών Θέμιδος 
και Ιφιγενείας, στεγάζονται δυο πολύ μεγάλα 
αμφιθέατρα και άλλες έξι αίθουσες 
διδασκαλίας – συνολικής χωρητικότητας  
800 θέσεων. Στο κτήριο στεγάζονται επίσης 
οι ειδικοί χώροι του Κέντρου Φοιτητικής 
Ανάπτυξης όπου παρέχονται υπηρεσίες 
συμβουλευτικής, ψυχοθεραπευτικής στήριξης 
και πρόληψης χρήσης ουσιών, ενώ στο 
ισόγειο του κτηρίου διαμορφώθηκε 
αναγνωστήριο.      

Νέα Φοιτητική Εστία 
Από το Σεπτέμβριο 2014 η φοιτητική εστία 
«Κτίσις» αποτελεί τη νέα προσθήκη στο 
πρόγραμμα λειτουργίας φοιτητικών εστιών 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Η νέα εστία διαθέτει 32 δωμάτια 
κατανεμημένα σε 5 ορόφους ενώ στο ισόγειο 
δημιουργήθηκε ανοικτός κοινόχρηστος 
χώρος μελέτης εξοπλισμένος με 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Στο μεγάλο 
υπόγειο του κτηρίου διαμορφώθηκε χώρος 
που θα φιλοξενεί φοιτητικές δραστηριότητες 
και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις. Η νέα εστία 
βρίσκεται στην Πλατεία Ηρώων, όπου 
λειτουργούν άλλες δυο φοιτητικές εστίες και 
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δυο καφεστιατόρια του Πανεπιστημίου 
καθώς επίσης και εργαστηριακοί και 
διδακτικοί χώροι του Τμήματος Πολυμέσων 
και Γραφικών Τεχνών και του Τμήματος 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.  
Στην Πλατεία Ηρώων βρίσκονται επίσης τα 
στούντιο του πανεπιστημιακού ραδιοσταθμού 
CUT Radio που είναι ο πρώτος Σταθμός 
Κοινότητας (community radio) στην Κύπρο. 

Εγκαίνια του Κτηρίου Πρυτανείας  
Στις 25 Απριλίου 2014 ο Πρόεδρος της 
Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νίκος 
Αναστασιάδης εγκαινίασε το νέο Κτήριο 
Πρυτανείας του Πανεπιστημίου. Το 
εντυπωσιακό κτήριο συνολικού εμβαδού 
2500τμ βρίσκεται στην καρδιά του ιστορικού 
κέντρου της Λεμεσού επί της οδού 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού, έναντι του 
Δημοτικού Μεγάρου. Το κτήριο 
οικοδομήθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, 
αποκαταστάθηκε πλήρως από το 
Πανεπιστήμιο και σήμερα είναι σημείο 
αναφορά για την περιοχή. Οι 
αποκαταστάσεις και ανακαινίσεις ιστορικών 
κτηρίων στο κέντρο της Λεμεσού από το 
Πανεπιστήμιο αποτελούν σημαντικό μέρος 
της ανάπλασης και αναζωογόνησης της 
πόλης. Σε συνδυασμό με την παρουσία της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, το κέντρο της 
Λεμεσού έχει αναμορφωθεί και βρίσκεται σε 
σταθερή πορεία κοινωνικής, οικονομικής και 
πολιτισμικής ανάπτυξης.    

Εγκαίνια του CUTing Edge  
Innovation Center  
Στις 2 Μάιου 2014 ο Υπουργός Παιδείας και 
Πολιτισμού κ. Κώστας Καδής και ο Πρέσβης 
των ΗΠΑ στην Κύπρο κ. John M. Koenig 
εγκαινίασαν το Κέντρο Καινοτομίας ‘CUTing 
Edge’ που δημιουργήθηκε μέσα από κοινή 
πρωτοβουλία του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου και της Πρεσβείας 
των ΗΠΑ στην Κύπρο. Πρόκειται για το 
πρώτο στο είδος του κέντρο στην Κύπρο  
και αποσκοπεί κυρίως στην παροχή 
τεχνολογικών εργαλείων αιχμής στην 
φοιτητική αλλά και την ευρύτερη νεανική 
κοινότητα, σε έναν εργαστηριακού τύπου 
πολυχώρο στο κέντρο της Λεμεσού. Το 
όνομα και το λογότυπο του Κέντρου 
επιλέγηκε μέσα από ανοικτό διαγωνισμό 
ανάμεσα στους φοιτητές του Πανεπιστημίου.       

Εγκαίνια του Πρότυπου  
Θερμοκηπίου Υδροπονίας   
Στις 4 Ιουνίου 2014 ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός 
και ο Κοσμήτορας της Σχολής Γεωτεχνικών 
Επιστημών και Διαχείρισης Περιβάλλοντος, 
Καθηγητής Βασίλης Γκέκας εγκαινίασαν το 
Πρότυπο Θερμοκήπιο Υδροπονίας του 
Πανεπιστημίου, στην περιοχή Καλέ Βουνάρι 
στα Πολεμίδια. Ο χώρος περιλαμβάνει 
εξειδικευμένα υδροπονικά συστήματα και 
πιλοτικές εφαρμογές και αξιοποιείται για την 
εκπαίδευση τόσο των φοιτητών όσο και 
ενδιαφερόμενων παραγωγών και 
επαγγελματιών γεωπόνων.  

Βράβευση Πανεπιστημίου για τις 
Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις  
Στις 11 Σεπτεμβρίου 2014 ο Αντιπρύτανης 
Οικονομικού Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, Καθηγητής Ανδρέας Αναγιωτός 
παρέλαβε εκ μέρους του Πανεπιστημίου 
τρία βραβεία που απονεμήθηκαν από το 
Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και 
Περιβάλλοντος για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις.  Οι βραβεύσεις καταγράφονται ως 
σημαντικό ορόσημο για την περιβαλλοντική 
διαχείριση που επιτελεί το Πανεπιστήμιο 
αφού αποτελούν επίσημη αναγνώριση της 
Πολιτείας για τις συλλογικές περιβαλλοντικές 
προσπάθειες της πανεπιστημιακής 
κοινότητας. Οι διακρίσεις αφορούσαν Πρώτο 
Βραβείο αναθέτουσας αρχής/αναθέτοντος 
Φορέα για ολοκληρωμένη πολιτική Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων, Βραβείο  Πράσινων 
Δημόσιων Συμβάσεων για αγορές στην 
κατηγορία μηχανογραφικός εξοπλισμός και 
ηλεκτρικές συσκευές οικιακής χρήσης και 
Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 
για αγορές στην κατηγορία κλιματιστικά. 

Λειτουργία πρωτοποριακού Κέντρου 
Επεξεργασίας Δεδομένων 
Το 2014 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για 
τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού και 
υπερσύγχρονου Κέντρου Επεξεργασίας 
Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο, το οποίο 
τέθηκε σε λειτουργία και αποτελεί τη 
θεμελιακή βάση για πλήρη ανάπτυξη του  
e-University. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στεγάζει όλα τα συστήματα 
πληροφορικής που υποστηρίζουν τις 
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stallations) συνδυασμένες με διαδραστικές 
προβολές. Η έκθεση φιλοξενήθηκε σε 
τέσσερα εργαστήρια του Τμήματος στην 
Πλατεία Ηρώων.

Εκστρατεία ενημέρωσης σπουδών  
και φοίτησης  
Από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο 2014 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία η 
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. Επιπρόσθετα,  
το Πανεπιστήμιο διοργάνωσε στις 19 
Νοεμβρίου την εξειδικευμένη εκπαιδευτική 
έκθεση μεταπτυχιακών σπουδών “Postgradu-
ate Education Fair 2014” 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. Επίσης, το Πανεπιστήμιο 
φιλοξένησε τους εκπαιδευτικούς και στελέχη 
της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και 
Επαγγελματικής Αγωγής οι οποίοι έτυχαν 
εκτενούς ενημέρωσης. Επιπλέον, το 
Πανεπιστήμιο διοργάνωσε στη Λεμεσό  
την Ημέρα Ενημέρωσης (Open Day)  
για τα προπτυχιακά και τα μεταπτυχιακά 
προγράμματα σπουδών. Σημαντική επίσης 

υπήρξε η παρουσία του ΤΕΠΑΚ στην 21η 
Διεθνή Εκπαιδευτική Έκθεση Κύπρου που 
πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία το Μάρτιο. 

Νομικό πλαίσιο λειτουργίας  
Το Συμβούλιο του Πανεπιστημίου τον 
Οκτώβριο 2014 ενέκρινε πρόταση για 
τροποποίηση του Περί Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Νόμου του 2003 
(198(i)/2003, προκειμένου το Πανεπιστήμιο 
να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας, 
τη δημιουργία πνευματικής ιδιοκτησίας 
και την αξιοποίηση των περιουσιακών του 
στοιχείων. Η εισήγηση προωθήθηκε στο 
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού για 
κατάθεση της στη Βουλή των Αντιπροσώπων.  

Επίσης, το 2014 η Σύγκλητος του 
Πανεπιστημίου ενέκρινε Κανονισμούς 
που αφορούν στην Ίδρυση Ερευνητικού 
Ινστιτούτου, οι οποίοι Κανονισμοί, μετά  
την έγκριση τους και από το Συμβούλιο  
θα κατατεθούν στο Υπουργείο Παιδείας  
και Πολιτισμού για προώθηση τους 
στην Βουλή των Αντιπροσώπων.

Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο 
Μετά από προκήρυξη διαγωνισμού για την 
παραχώρηση δικαιώματος εκμετάλλευσης 
βιβλιοπωλείου, τον Απρίλιο του 2014 
υπογράφηκε συμφωνία μεταξύ του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
βιβλιοπωλείου V.B. Univer.City Center Ltd ως 
το επίσημο Πανεπιστημιακό Βιβλιοπωλείο. 
Υπεύθυνος συντονιστής του έργου ορίστηκε 
η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου η οποία έχει και την 
κύρια ευθύνη επίβλεψης και ελέγχου της 
πορείας της Σύμβασης. Στο πλαίσιο της 
συμφωνίας έχουν εξασφαλιστεί διάφορα 
προνόμια για τους φοιτητές, όπως η αγορά 
των Πανεπιστημιακών βιβλίων με 15% 
έκπτωση, η αγορά γραφικής ύλης με 20% 
έκπτωση και η πώληση των παλιών διδακτικών 
βιβλίων των φοιτητών. 
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εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές 
λειτουργίες του Πανεπιστημίου.      

Το Κέντρο, φυσικών διαστάσεων 330τμ, έχει 
ισχύ 240KW και φιλοξενεί 40 καμπίνες 
ενεργού εξοπλισμού ενώ σχεδιάστηκε στη 
βάση υψηλών προδιαγραφών εξοικονόμησης 
ενέργειας με μετρήσεις απόδοσης (Power 
Usage Effectiveness-PUE) που πλησιάζουν τη 
μονάδα. Για πρώτη φορά στην Κύπρο για 
ανάλογο έργο χρησιμοποιήθηκε 
εξειδικευμένο μοντέλο CFD για επιβεβαίωση 
της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας  πριν 
από την τελική υλοποίηση. Ο φυσικός χώρος 
και τα συστήματα είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένα και δεν απαιτούν την 
παρουσία χειριστών στο χώρο.  

Νέος Πρόεδρος Συμβουλίου  
του Πανεπιστημίου   
Το Υπουργικό Συμβούλιο κατά την συνεδρία 
του στις 30 Ιανουαρίου 2014 διόρισε τον  
Δρ Χάρη Πουαγκαρέ στη θέση 
του Προέδρου του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου. Ο Δρ Πουαγκαρέ είναι 
κάτοχος διδακτορικού τίτλου στην πολιτική 
μηχανική από το Massachusetts Institute of 
Technology (MIT), κάτοχος μεταπτυχιακού 
τίτλου MSc επίσης από το MIT και απόφοιτος 
του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.  
Από το 1997 είναι διευθυντικό στέλεχος της 
Τράπεζας Κύπρου. Είναι μέλος του ΕΤΕΚ και 
του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Κύπρου.

Το Υπουργικό Συμβούλιο διόρισε επίσης 
τον κ. Πανίκο Λεωνίδου στη θέση 
του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου. 
Ο κ. Λεωνίδου σπούδασε Πολιτικές 
Επιστήμες και Δημόσια Διοίκηση 
καθώς επίσης και Νομική στην Νομική 
Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Είναι δικηγόρος 
και Πρόεδρος του Συνδέσμου Πολιτικών 
Επιστημόνων και Δημόσιας Διοίκησης.

Διορίστηκαν επίσης από το Υπουργικό 
Συμβούλιο ως νέα μέλη του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου ο ψυχίατρος Χριστόδουλος 
Γαλατόπουλος, ο επιχειρηματίας Αλέξανδρος 
Διογένους, ο νομικός Δημοσθένης 
Μαυρέλλης, ο εγκεκριμένος λογιστής 
Μιχάλης Μιχαήλ και ο επιχειρηματίας Σπύρος 
Σπύρος.

Τελετές Αποφοίτησης 2014  
Μια ακόμα σειρά νέων επιστημόνων 
«παρέδωσε» με περηφάνια στην κοινωνία  
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
την Τετάρτη 18 και την Πέμπτη 19 Ιουνίου 
2014 κατά τις Τελετές Αποφοίτησης. 
Απονεμήθηκαν ακαδημαϊκοί τίτλοι σε 450 
απόφοιτους προπτυχιακού επιπέδου, σε 
115 μεταπτυχιακούς απόφοιτους επιπέδου 
Μάστερ, ενώ σε 11 απόφοιτους του 
Πανεπιστημίου απονεμήθηκε ο ανώτατος 
ακαδημαϊκός τίτλος του διδάκτορος.  
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας 
κ. Νίκος Αναστασιάδης απένειμε τα 
Βραβεία Προέδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας στις πρώτες δυο απόφοιτους 
που αρίστευσαν, Στέλλα Ανδρέου και 
Μαρία Αργυρού, καθώς επίσης και τα 
βραβεία πρωτευσάντων ανά Τμήμα. 

Κατά την Τελετή Αποφοίτησης στις 18 
Ιουνίου 2014 τιμήθηκε ο Πανιερώτατος 
Μητροπολίτης Λεμεσού κκ Αθανάσιος  
για τη συνεχή στήριξη, του ιδίου και  
της Ιεράς Μητρόπολης προς τους  
φοιτητές του Πανεπιστημίου. 

Στις 24 Ιουλίου 2014, 15 απόφοιτοι του 
Διεθνούς Ινστιτούτου Κύπρου για την 
Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, το οποίο 
λειτουργεί στο ΤΕΠΑΚ σε συνεργασία με τη 
Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου 
Χάρβαρντ, παρέλαβαν τους μεταπτυχιακούς 
τους τίτλους σπουδών επιπέδου Μάστερ. Οι 
απόφοιτοι ολοκλήρωσαν με επιτυχία τα δύο 
αγγλόφωνα μεταπτυχιακά προγράμματα που 
προσφέρει το Ινστιτούτο στην 
Περιβαλλοντική Υγεία (MSc in Environmental 
Health) και στην Επιδημιολογία και 
Βιοστατιστική (MSc in Epidemiology and Bio-
statistics).  

Έκθεση έργων φοιτητών Τμήματος 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών 
Στο πλαίσιο της καθιερωμένης τελικής 
έκθεσης έργων τελειοφοίτων, το Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών παρουσίασε 
στις 30 και 31 Μαΐου 2014 έργα γραφιστικής, 
εικονογράφησης, φωτογραφίας, σχεδιασμού 
συσκευασίας, τρισδιάστατου σχεδιασμού, 
σχεδιοκίνησης (animation), σχεδιασμού 
ιστοσελίδας, διαδραστικές εφαρμογές 
εικονικής πραγματικότητας και παιχνιδιών, 
καθώς και τρισδιάστατες εγκαταστάσεις (in-



22/130 23/1302014

02
ΕΝΟΤΗΤΑ

Έκθεση Πεπραγμένων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | Αναπτυξιακές Εξελίξεις και Σημαντικά Γεγονότα

Το Βιβλιοπωλείο εξυπηρετεί, επίσης, τις 
ανάγκες της Βιβλιοθήκης του Πανεπιστημίου 
για την αγορά διδακτικών και άλλων βιβλίων 
με τους ίδιους όρους της συμφωνίας. Οι 
υπηρεσίες βιβλιοπωλείου παρέχονται στους 
φοιτητές, το προσωπικό και τους επισκέπτες 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου.

Δημιουργία Κινέζικης Γωνιάς 
Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία με το 
China Hanban (το Κινέζικο Εθνικό Γραφείο 
για τη διδασκαλία της κινεζικής ως ξένης 
γλώσσας) υπέγραψαν  συμφωνία για τη 
δημιουργία “Κινέζικης Γωνιάς” (Chinese  
Corner) στη Βιβλιοθήκη. Η “Κινέζικη Γωνιά” 
είναι ένα πρόγραμμα για την προώθηση της 
κινεζικής γλώσσας και της πολιτιστικής 
κληρονομιάς της Κίνας σε παγκόσμιο 
επίπεδο. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε 
από το China Hanban  (http://english.hanban.
org) το οποίο παρέχει ταμείο για την 
καθιέρωση, λειτουργία και προώθησή του. 
Στη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου έχει τεθεί σε ισχύ 
από τις 31 Μαΐου 2014 και θα ολοκληρωθεί 
σε τρία χρόνια. 

Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το China 
Hanban, η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου φιλοξενεί τον 
πρώτο χρόνο 300 τίτλους βιβλίων και 
πολυμέσων και τα επόμενα δύο χρόνια θα 
εμπλουτίζεται με περίπου 100 τίτλους ανά 
έτος. Οι εκδόσεις αφορούν κυρίως υλικό 
που σχετίζεται με τη διδασκαλία κινεζικής 
γλώσσας, δημοσιεύσεις, βιβλία γενικού 
ενδιαφέροντος αλλά και πολυμέσα που 
ειδικεύονται στους τομείς της κινεζικής 
ιστορίας, γεωγραφίας, τέχνης, πολιτισμού, 
οικονομίας και κοινωνικής ανάπτυξης. 
Η Βιβλιοθήκη έχει ήδη τοποθετήσει το 
υλικό σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο 
εντός του εσωτερικού της και προωθεί την 
υπηρεσία στο ευρύτερο κοινό με σκοπό 
την προσέλκυση αναγνωστών και την 
καλλιέργεια γνώσης και ενδιαφέροντος 
για την κινέζικη γλώσσα και κουλτούρα.  

Τα εγκαίνια της “Κινέζικης Γωνιάς” 
τελέστηκαν με εκδήλωση στη Βιβλιοθήκη 
“Βασίλης Μιχαηλίδης” στις 10 Οκτωβρίου 
2014 υπό την αιγίδα του Πρέσβη της 

Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας στη 
Λευκωσία, κύριο Liu Xinsheng. 

Ανέγερση Κλινικής Αποκατάστασης 
Μέσα απο τη συγκροτημένη και συστηματική 
δουλειά του νέου Τμήματος Επιστημών 
Αποκατάστασης, και σε συνεργασία με τους 
μηχανικούς της Υπηρεσίας Διαχείρισης 
Περιουσίας έγινε μέσα στο 2014 το πρώτο 
αποφασιστικό βήμα για ανέγερση μιας 
σύγχρονης Κλινικής Αποκατάστασης. Τα 
αρχιτεκτονικά σχέδια της κλινικής έχουν 
ολοκληρωθεί και έχει ήδη προωθηθεί η 
προκήρυξη των σχετικών προσφορών για 
την οικοδόμηση του κτηρίου. Το κτήριο αυτό 
θα είναι το πρώτο του Πανεπιστημίου στην 
περιοχή του παλιού νοσοκομείου Λεμεσού, 
γεγονός που αποτελεί ιστορική εξέλιξη στην 
αναπτυξιακή πορεία του Πανεπιστημίου.

Διασφάλιση Ποιότητας  
Ακαδημαΐκών Τμημάτων 
Η διασφάλιση ποιότητας και η ανάπτυξη 
της συνείδησης της ποιότητας εντός της 
πανεπιστημιακής κοινότητας αποτελεί 
πρωταρχικό στόχο για το Πανεπιστήμιο 
αφού είναι κύρια προϋπόθεση ώστε 
το Πανεπιστήμιο να είναι σε θέση να 
προσφέρει υψηλής στάθμης εκπαίδευση, 
μάθηση και έρευνα και συνεπώς να 
μπορεί να είναι ανταγωνιστικό σε 
τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.  

Για την επίτευξη αυτού του στρατηγικού 
στόχου, η λειτουργία της Εσωτερικής 
Επιτροπής Ποιότητας, όπου συμμετέχουν 
μεταξύ άλλων η Πρύτανης, οι Αντιπρυτάνεις, 
ο Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών, 
εκπρόσωποι από τις Σχολές, τους φοιτητές 
και το διοικητικό προσωπικό, καθώς επίσης 
και οι τμηματικές επιτροπές ποιότητας, 
συμβάλει στη λήψη κύριων αποφάσεων και 
στην ανάπτυξη και εφαρμογή σημαντικών 
μηχανισμών/ συστημάτων διασφάλισης 
της ποιότητας στα Ακαδημαϊκά Τμήματα.

Κατά το 2014 υλοποιήθηκαν κύριες 
δραστηριότητες και ενέργειες τόσο σε σχέση 
με την εξωτερική όσο και την εσωτερική 
διασφάλιση ποιότητας.

Εξωτερικές Αξιολογήσεις Τμημάτων 
Σε συνέχεια των πρώτων τμηματικών 
αξιολογήσεων που πραγματοποιήθηκαν κατά 
το 2013 (Τμήμα Πολυμέσων και Γραφικών 

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1 Leο Jago Καθηγητής - School of  

Hospitality and Tourism  

Management

University of Surrey, Ηνωμένο 

Βασίλειο

2 Marion Joppe Καθηγητής - School of  

Hospitality, Food and  

Tourism Management

University of Guelph, Καναδάς

3 Natan Uriely Καθηγητής - Chairperson of 

Department of Hotel and 

Tourism Management

Ben-Gurion University of the 

Negev, Ισραήλ

ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1 Niels Kroer Καθηγητής - Head of  

Department of  

Environmental Science

Aarhus University, Δανία

2 Dimitris Vayenas Καθηγητής - Head of  

Department of Environmental and 

Natural Resources Management

Πανεπιστήμιο Πατρών, 

Ελλάδα

3 Dan Yakir Καθηγητής - Department of Earth 

and Planetary Sciences

Weizmann Institute of  

Science, Ισραήλ

Τεχνών και Κέντρο Γλωσσών), άλλα τρία 
Ακαδημαϊκά Τμήματα πέρασαν από 
εξωτερική αξιολόγηση κατά το 2014: Τμήμα 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, 
Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος και Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 
Υλικών.

Οι αξιολογήσεις διενεργήθηκαν από 
ανεξάρτητες διεθνείς επιτροπές ειδικών 
σύμφωνα με τη θεσμοθετημένη διαδικασία 
αξιολόγησης των Τμημάτων η οποία συνάδει 
με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και τις 

κατευθυντήριες γραμμές για τη διασφάλιση 
ποιότητας που προνοούνται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας της Μπολόνιας.  Βασικός σκοπός 
των αξιολογήσεων αυτών είναι η παροχή 
έξωθεν αντικειμενικής μαρτυρίας για συνεχή 
αυτοβελτίωση στους τομείς της εκπαίδευσης/ 
διδασκαλίας, της έρευνας, της διασύνδεσης 
με τον παραγωγικό ιστό της χώρας και της 
κοινωνικής προσφοράς, καθώς και της 
διοίκησης των Τμημάτων. 

Η σύνθεση των εξωτερικών επιτροπών 
αξιολόγησης ήταν η ακόλουθη:
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Δείκτες Μέτρησης Ποιότητας των 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων 
Με στόχο την ανάπτυξη εσωτερικών 
μηχανισμών διασφάλισης της ποιότητας που 
θα συμβάλουν στην καλλιέργεια κουλτούρας 
διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας των 
παρεχόμενων υπηρεσιών εντός της 
πανεπιστημιακής κοινότητας, έχουν 
προσδιοριστεί με τη συμβολή όλων των 
Τμημάτων, μετρήσιμοι δείκτες ποιότητας σε 
σχέση με την Έρευνα, την Εκπαίδευση/ 
Διδασκαλία και την Κοινωνική Προσφορά. 

Τα πρώτα στοιχεία αναφορικά με τους 
Δείκτες ζητήθηκαν από τα Τμήματα και τις 
αρμόδιες Υπηρεσίες με τη λήξη του 
ακαδημαϊκού έτους 2014.  Η επεξεργασία των 
στοιχείων αυτών θα συμβάλει στον εντοπισμό 
συγκεκριμένων θεμάτων που χρήζουν 
βελτίωσης και στον καθορισμό μέτρων 
διόρθωσης, όπου χρειάζεται, με στόχο την 
αναβάθμιση της ποιότητας του όλου 
προσφερόμενου έργου του Πανεπιστημίου 
καθώς και την ενίσχυση της αμφίδρομης 
επικοινωνίας μεταξύ των Τμημάτων/ Σχολών 
και των αρμόδιων Διοικητικών Υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου.

Εγχειρίδιο Ποιότητας της Ακαδημαϊκής 
Εκπαίδευσης 
Η ανάπτυξη εσωτερικών συστημάτων 
ποιότητας στο Πανεπιστήμιο με στόχο τη 
διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών του, αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
για τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη του. 

Στα πλαίσια αυτά, το Πανεπιστήμιο έχει 
προχωρήσει στην ανάπτυξη ενός εγχειριδίου 
ποιότητας για το εσωτερικό σύστημα 
της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης.  Σκοπός 
του εν λόγω εγχειριδίου είναι να δώσει 
κατευθυντήριες οδηγίες στα Τμήματα 
και τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες 
σε σχέση με πολιτικές, διαδικασίες και 
σημαντικούς μηχανισμούς διασφάλισης 
ποιότητας που είναι καλό να υπάρχουν στο 
Πανεπιστήμιο με στόχο την ευθυγράμμιση 

του Ιδρύματος με τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα 
και τις Κατευθυντήριες γραμμές για τη 
Διασφάλιση της Ποιότητας στον Ευρωπαϊκό 
Χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης (Euro-
pean Standards and Guidelines for Quality 
Assurance in the European Higher Educa-
tion Area-ESG), καθώς και την επίτευξη 
μιας ομοιομορφίας μεταξύ των Τμημάτων 
ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους.

Συγκεκριμένα, το εγχειρίδιο καλύπτει 
σημαντικές θεματικές ενότητες 
συμπεριλαμβανομένων και των ακόλουθων: 

•  Πολιτική και διαδικασίες διασφάλισης 
ποιότητας, 

•  Διασφάλιση της ποιότητας των 
προγραμμάτων και τίτλων σπουδών, 

•  Διασφάλιση της ποιότητας των διαδικασιών 
αξιολόγησης των φοιτητών, Διασφάλιση της 
ποιότητας των διδασκόντων, και 

•  Διασφάλιση της ποιότητας των μαθησιακών 
πόρων και της στήριξης των φοιτητών.

Το εγχειρίδιο ποιότητας της ακαδημαϊκής 
εκπαίδευσης μαζί με τους δείκτες ποιότητας 
Ακαδημαϊκών Τμημάτων αποτελούν άριστα 
εργαλεία για την εσωτερική διασφάλιση της 
ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του 
Πανεπιστημίου.

Συμμετοχή στο U-Multirank 
Το Πανεπιστήμιο συμμετέχει στο U-Multi-
rank, το νέο διεθνές σύστημα αξιολόγησης 
και κατάταξης των ιδρυμάτων τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης που αναπτύχθηκε με 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
και εγκαινιάστηκε τον Μάιο του 2014.

Η προσέγγιση και φιλοσοφία του U-Multirank 
διαφέρουν σημαντικά από τα παραδοσιακά 
διεθνή συστήματα κατάταξης τα οποία δίνουν 
περισσότερη έμφαση στην έρευνα.  
Περιλαμβάνει περισσότερα κριτήρια και 
κατατάσσει τα πανεπιστήμια βάσει 
αξιολόγησής τους σε 5 ευρύτερους τομείς:
•  Ποιότητα της διδασκαλίας και της μάθησης 

(Teaching and Learning), 
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ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ

Α/Α ΟΝΟΜΑ ΜΕΛΟΥΣ ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΣΗΣ ΟΝΟΜΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

1 Nicos Ladommatos Καθηγητής - Department of  

Mechanical Engineering, Faculty of 

Engineering Science

London School of  

Economics (LSE),  

Ηνωμένο Βασίλειο

2 Rudolf Schilling Καθηγητής - Institute of Fluid  

Mechanics and Hydraulic  

Fluid Machinery, Faculty of  

Mechanical Engineering

Technische Universitat 

Munchen (TUM), Γερμανία

3 Wayne D. Kaplan Καθηγητής - Department of  

Materials Science and Engineering, 

Faculty of Mechanical Engineering

Technion Institute of  

Technology, Ισραήλ

Επίσης, προγραμματίστηκε όπως εντός του 2015 όλα τα υπόλοιπα Ακαδημαϊκά 
Τμήματα να περάσουν από εξωτερική αξιολόγηση ως ακολούθως:

ΕΤΟΣ ΤΜΗΜΑ

2015

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και Ναυτιλίας

Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων

Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Νοσηλευτικής

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών  

και Πληροφορικής
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•  Ερευνητική αριστεία (Research), 
•  Επιτυχία στη μεταφορά τεχνογνωσίας 

(Knowledge Transfer), 
•  Διεθνής προσανατολισμός (International 

Orientation), και 
•  Εμπλοκή σε περιφερειακό επίπεδο (Region-

al Engagement).

Το νέο αυτό εργαλείο περιλαμβάνει, στο 
παρόν στάδιο, πληροφορίες για περισσότερα 
από 850 ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, 
περισσότερες από 1.000 ακαδημαϊκές 
σχολές και 5.000 προγράμματα σπουδών 
από 70 χώρες σε όλο τον κόσμο.

Στόχος του είναι να παρέχει σύγκριση 
τόσο σε επίπεδο Iδρυμάτων με παρόμοιο 
προφίλ όσο και σε επίπεδο επιστημονικών 
τομέων, δίδοντας τη δυνατότητα 
στους χρήστες για εξατομικευμένες 
κατατάξεις επιλέγοντας δείκτες σε 
σχέση με τις δικές τους προτιμήσεις.  

Το Πανεπιστήμιο στην πρώτη εφαρμογή του 
U-Multirank το 2014 συμμετείχε με τα 
ακόλουθα 4 Τμήματα:

•  Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης 
και Μηχανικής Υλικών,

•  Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής,

•  Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού

•  Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας.

Σε επίπεδο Ιδρυμάτων, το Πανεπιστήμιο έχει 
εξασφαλίσει συνολικά 8 "Α" (υψηλότερη 
δυνατή βαθμολογία) σε τουλάχιστον 1 δείκτη 
στους 5 χωριστούς τομείς.  Αυτό αποτελεί 
επιτυχία εάν ληφθεί υπόψη ότι μόνο το 12% 
των πανεπιστημίων που συμμετείχαν 
παρουσιάζουν πολύ καλές επιδόσεις σε ένα 
ευρύ φάσμα παραγόντων (δηλ. πάνω από 10 
"Α").  Η επιτυχία αυτή ενισχύεται ιδιαίτερα 
από το γεγονός ότι το Πανεπιστήμιο είναι 
νέο, κυρίως σε σχέση με παλαιότερα 
πανεπιστήμια μεγαλύτερων χωρών, με 
πολύχρονη εμπειρία στις διεθνείς κατατάξεις 
Πανεπιστημίων τα οποία ίσως δεν έχουν να 
αντιμετωπίσουν σοβαρά προβλήματα όπως 
έλλειψη χρηματοδοτικών πόρων, υποδομών 
και ανθρώπινου δυναμικού, κτλ.
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επιλεγόμενα γλωσσικά προγράμματα στους 
φοιτητές: ελληνικά ως μητρική και ως δεύτερη 
γλώσσα (Γ2), αγγλικά ως Γ2 γλώσσα και 
γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, ιταλικά και 
ρώσικα ως ξένες γλώσσες.

Ο απώτερος σκοπός είναι η διεύρυνση του 
γλωσσικού ορίζοντα των φοιτητών, ώστε να 
αντεπεξέρχονται γλωσσικά στις διάφορες 
ανάγκες που προκύπτουν στις σπουδές τους, 
στην έρευνα, στα προγράμματα διεθνών 
ανταλλαγών, στη μελλοντική σταδιοδρομία 
και στην προσωπική και κοινωνική τους ζωή.

Στόχος είναι επίσης η έρευνα στον χώρο 
της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και πιο 
συγκεκριμένα στα πεδία της γλωσσικής 
διδακτικής, της γλωσσικής εκμάθησης 
για ειδικούς ακαδημαϊκούς σκοπούς 
υποβοηθούμενης από τις νέες τεχνολογίες, 
της ανάπτυξης αναλυτικών προγραμμάτων 
και εκπόνησης γλωσσικού διδακτικού υλικού, 
της γλωσσικής αξιολόγησης και του ελέγχου 
ποιότητας γλωσσικών προγραμμάτων.  

Μεταπτυχιακές Σπουδές  
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2013-14, 
προσφέρθηκαν 20 προγράμματα 
μεταπτυχιακών σπουδών επιπέδου Μάστερ 
καθώς επίσης και μεταπτυχιακά προγράμματα 
διδακτορικού επιπέδου σε ερευνητικά 
αντικείμενα τα οποία προκηρύσσονται από 
όλα τα Τμήματα του Πανεπιστημίου.  
Ο αριθμός των ενεργών μεταπτυχιακών 
φοιτητών επιπέδου Μάστερ, ανήλθε στους 
463 και ο αριθμός των μεταπτυχιακών 
φοιτητών διδακτορικού επιπέδου ανήλθε 
στους 157.

Στο τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 2013-14, 
αποφοίτησαν 11 διδακτορικοί φοιτητές  
και 131 φοιτητές προγράμματων  
επιπέδου Μάστερ.

Η γλώσσα διδασκαλίας των μεταπτυχιακών 
προγραμμάτων Μάστερ είναι η Ελληνική. 
Προωθείται όμως νομοθετική ρύθμιση που 
θα επιτρέπει την πρσφορά προγραμμάτων 
Μάστερ αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα.  
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 προσφέρθηκαν 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),  
έχει ως εξής:

-  Προγράμματα Μάστερ στην ελληνική  
γλώσσα €4,100 (€7,200 μη υπήκοοι Ε.Ε.)

-  Προγράμματα Μάστερ του Διεθνούς 
Ινστιτούτου Κύπρου (στην αγγλική γλώσσα)                
€4,800 (€8,000 μη υπήκοοι Ε.Ε.)

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

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

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
λαμβάνοντας υπόψη την υφιστάμενη 
οικονομική κατάσταση προχώρησε σε μείωση 
20% των διδάκτρων για τα Μεταπτυχιακά  
και Διδακτορικά προγράμματα σπουδών  
για δύο χρόνια (ακαδημαϊκά έτη 2013-14, 
2014-15 και 2015-16).

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 2013-14, 
λειτούργησαν στο Πανεπιστήμιο 6 Σχολές, 
11 Τμήματα και ένα Διεθνές Ινστιτούτο. 
Επίσης λειτούργησε Κέντρο Γλωσσών  
που πρόσφερε γλωσσικά μαθήματα  
ως αναπόσπαστο μέρος όλων των  
προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών.

Ο αριθμός των προπτυχιακών φοιτητών 
ανερχόταν στους 2174, εκ των οποίων οι 
1936 ήταν Κύπριοι και οι 238 ήταν υπήκοοι 
άλλων κρατών. Από τους Κύπριους φοιτητές, 
οι 749 προέρχονταν από την επαρχία 
Λεμεσού (38.7%), οι 561 (29%) από την 

επαρχία Λευκωσίας, από την επαρχία 
Λάρνακας 335 φοιτητές (17.3%), την Πάφο 
184 (9,5%) και την Αμμόχωστο 107 (5,5%).   
Σημειώνεται επίσης ότι στο προπτυχιακό  
επίπεδο οι φοιτήτριες στο Πανεπιστήμιο 
αριθμούσαν 1232 (56,7%) ενώ οι φοιτητές 
ανέρχονταν στους 942 (43,3%).

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.

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.

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

Με βάση την Ευρωπαϊκή Γλωσσική Πολιτική 
που ενθαρρύνει τη γνώση δύο τουλάχιστον 
ξένων γλωσσών, το Κέντρο Γλωσσών του 
Πανεπιστημίου πρόσφερε υποχρεωτικά και 

ΣΠΟΥΔΕΣ

03



32/130 33/1302014

ΕΝΟΤΗΤΑ

03

Έκθεση Πεπραγμένων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | Σπουδές

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΠΤΥΧΙΟ

Γεωτεχνικών Επιστημών και 
Διαχείρισης Περιβάλλοντος

Γεωπoνικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης 
Τροφίμων

Γεωπονικών Επιστημών / 
Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Φυτικής παραγωγής/  
Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Τροφίμων / Ζωοτεχνίας και 
Γαλακτοκομίας

Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

Διοίκησης και Οικονομίας Διοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισμού

Διοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισμού

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας

Εμπορίου Χρηματοοικονομικών 
και Ναυτιλίας / Ναυτιλιακών / 
Χρηματοοικονομικών

Επικοινωνίας και Μέσων 
Ενημέρωσης

Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου

Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου

Επιστημών Υγείας Νοσηλευτικής Νοσηλευτικής

Επιστημών 
Αποκατάστασης

Λογοθεραπείας

Καλών και Εφαρμοσμένων Τεχνών Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών

Πολυμέσων και Γραφικών 
Τεχνών

Μηχανικής και Τεχνολογίας Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Η/Υ και 
Πληροφορικής

Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Μηχανικού Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής

Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

Μηχανολόγου Μηχανικού

Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής

Πολιτικού Μηχανικού  

Τοπογράφου Μηχανικού και 
Μηχανικού Γεωπληροφορικής

 

Γλωσσικά Προγράμματα

Προγράμματα γλώσσας που προσφέρθηκαν 
το 2014 για τους φοιτητές:

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 2014 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.

Αγγλικά 
• Για Ακαδημαϊκούς Σκοπούς  
• Για Ειδικούς Ακαδημαϊκούς Σκοπούς (π.χ. 
για νοσηλευτές, για ξενοδοχειακά 
επαγγέλματα, κ.λπ. 
• Γλωσσικό Εθελοντικό Εντατικό Ατομικό 
Πρόγραμμα Αγγλικών (ELVIICS – ΓΕΕΑΠ) 
• Για τη συγγραφή διπλωματικής εργασίας  
•  Για το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό, 

για το κοινό, για επαγγελματικές ομάδες 

Γερμανικά, Ισπανικά, Ιταλικά, Γαλλικά  
και Ρωσικά 
•  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, 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 πρακτικές 
στο χώρο της γλωσσικής διδασκαλίας 
και της χρήσης των νέων τεχνολογιών.

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

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 
τόσο για έρευνα όσο και για γλωσσική 
εκμάθηση.

Ο χώρος διατίθεται για ερευνητικούς 
σκοπούς στα πεδία έρευνας που 
προαναφέρθηκαν. Χρησιμοποιείται από το 
προσωπικό του Κέντρου Γλωσσών καθώς και 
από ερευνητικούς συνεργάτες που 
ασχολούνται με έρευνα.

Επίσης, 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 σε διάφορα 
γλωσσικά επίπεδα, γλώσσες, γλωσσικές 
κατηγορίες και θέματα

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

• έρευνα σε συναφή θέματα
• 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 

αναγκών των φοιτητών στην αγγλική γλώσσα. 
Το πρόγραμμα στηρίζει την αυτόνομη 
μάθηση μέσω έντυπου και ψηφιακού υλικού 
και υποστηρίζει τους φοιτητές στην 
αποτελεσματική εκμάθηση της Αγγλικής 

Γλώσσας.  Στο ΚΕΣΥΔΙΜ προσφέρονται 
επίσης και άλλα προγράμματα όπως 
προφορική εξάσκηση στις διάφορες γλώσσες 
που διδάσκονται στο Κέντρο Γλωσσών.
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ΑΡΙΘΜΟΙ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 
ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΜΑΣΤΕΡ

ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ 
ΦΟΙΤΗΤΕΣ

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

2013/14 2104 482 126 2712

2014/15 2174 463 157 2794

ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ 
ΧΡΟΝΙΑ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΜΑΣΤΕΡ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΙ ΣΥΝΟΛΟ

2009/10 0 13 0 13

2010/11 265 15 0 280

2011/12 366 24 2 392

2012/13 422 64 8 494

2013/14 450 130 11 592

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ (ΜΑΣΤΕΡ) ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ 2013-14

ΤΜΗΜΑ/ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Cyprus International Institute MSc in Environmental Health

MSc in Epidemiology and Biostatistics

Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης 
Τροφίμων

MSc στη Βιοτεχνολογία (Τροφίμων/ Ζώων/ Φυτών)

Διοίκησης Ξενοδοχείων και 
Τουρισμού

MSc στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών  
και Ναυτιλίας

MSc στην Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά 
 
ΜSc στα Ναυτιλιακά και Χρηματοοικονομικά

Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου

ΜΑ στις Νέες Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας 
 
ΜΑ στην Ψηφιακά Μέσα και Δημοσιογραφία

Επιστήμης και Τεχνολογίας 
Περιβάλλοντος

MSc στις Περιβαλλοντικές Βιοεπιστήμες και Τεχνολογία

ΜSc στη Διαχείριση Ενεργειακών Πόρων

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 
και Μηχανικών Ηλεκτρονικών 
Υπολογιστών και Πληροφορικής

ΜSc στην Μηχανική Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής 

ΜSc στην Ηλεκτρολογική Μηχανική

Μηχανολόγων Μηχανικών και 
Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών

MSc στη Μηχανολογική Μηχανική

MSc στα Ενεργειακά Συστήματα

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

Μεταβασικό Μαιευτικής

Πολιτικών Μηχανικών και 
Μηχανικών Γεωπληροφορικής

MSc στην Πολιτική Μηχανική και Αειφόρο Σχεδιασμό

Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών MA στα Διαδραστικά Πολυμέσα

MA στη Γραφιστική Επικοινωνία

MA στο Σχεδιασμό και Ανάπτυξη Ηλεκτρονικών Παιχνιδιών
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Εισαγωγή 
Η προώθηση μεγεθών και 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 παράγοντα 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 συμμετείχε επιτυχώς σε ερευνητικά 
προγράμματα του Εβδόμου Προγράμματος 
Πλαισίου (7ου ΠΠ) και σήμερα δηλώνει 
ενεργά το «παρών» του στις προσκλήσεις 
του νέου χρηματοδοτικού προγράμματος 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 (HORIZON 2020). 
Σημαντική είναι επίσης η συμμετοχή του 
Πανεπιστημίου σε Προγράμματα Ευρωπαϊκής 
Εδαφικής Συνεργασίας, στο πλαίσιο των 
προσκλήσεων Διακρατικής Συνεργασίας 
Μεσογειακού Χώρου MED, Διαπεριφερειακής 
Συνεργασίας Interreg IVC, Interreg            
Archimed, Διασυνοριακής συνεργασίας 
Ελλάδα – Κύπρος και Διασυνοριακής 
Συνεργασίας Μεσογειακής Λεκάνης ENPI. 
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.   

Σημαντικό ρόλο για την επίτευξη των στόχων 
αλλά και για την ορθή λειτουργία και 
διαχείριση των Ερευνητικών Προγραμμάτων 
διαδραματίζει η Συγκλητική Επιτροπή 
Έρευνας,  η οποία οριοθετεί και κατευθύνει 
την Έρευνα στο Πανεπιστήμιο.

Συγκλητική Επιτροπή Έρευνας 
Κύριος σκοπός της Συγκλητικής Επιτροπής 
Έρευνας είναι η υποβολή προτάσεων προς τη 
Σύγκλητο για την πολιτική έρευνας του 
Πανεπιστημίου και η προώθηση της 
υλοποίησης της πολιτικής αυτής. Η Επιτροπή 
είναι αρμόδια για την εσωτερική διασφάλιση 
ποιότητας της ερευνητικής δραστηριότητας 
του Πανεπιστημίου και για το σκοπό αυτό 
προτείνει προς τη Σύγκλητο σχετικούς 
δείκτες ποιότητας και μεριμνά για τη συλλογή 
των αναγκαίων στοιχείων για την εφαρμογή 
των δεικτών ποιότητας. Της Επιτροπής 
προεδρεύει η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών 
Υποθέσεων ενώ Γραμματέας της Επιτροπής 
είναι ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας  
Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας.

Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της 
Επιτροπής Έρευνας αναλύονται ως εξής:

•  Η Επιτροπή εισηγείται την ετήσια κατανομή 
για Ερευνητικές Δραστηριότητες με βάση 
τις σχετικές πρόνοιες του Προϋπολογισμού 
του Πανεπιστημίου και οποιουσδήποτε 
άλλους πόρους.

•  Προωθεί προσκλήσεις υποβολής 
προτάσεων για Εσωτερικά Ερευνητικά 
Προγράμματα, και δημιουργεί την αναγκαία 
υποδομή για την αξιολόγησή τους και την 
κατανομή των αναγκαίων πόρων.

•  Διαμορφώνει πολιτική που αφορά  
στην υποβολή και διαχείριση εξωτερικά 
χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων  
και μεριμνά για τη σωστή εξασφάλιση  
των συμφερόντων του Πανεπιστημίου.

•  Προωθεί τη διασύνδεση των ερευνητικών 
προγραμμάτων και δραστηριοτήτων του 
Πανεπιστημίου με τη βιομηχανία, 
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, 
τεχνολογικά πάρκα, εκκολαπτήρια, 

επαγγελματικά σώματα, ακαδημαϊκά και 
ερευνητικά ιδρύματα αλλά  
και την κοινωνία ευρύτερα.

•  Προωθεί την προσφορά Συμβουλευτικών 
Υπηρεσιών, μεριμνά για την πολιτική που 
αφορά στις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες  
που συμμετέχει το προσωπικό του 
Πανεπιστημίου, εγκρίνει τη συμμετοχή  
τους και παρακολουθεί την εξέλιξη τους.

•  Διασφαλίζει την παραγωγή των αναγκαίων 
στατιστικών στοιχείων, δεικτών απόδοσης  
και επιπέδων ποιότητας (benchmarks)  
που αφορούν στην ερευνητική εικόνα του 
Πανεπιστημίου και τη σύγκριση του με άλλα 
πανεπιστήμια.

•  Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες 
οποιαδήποτε ερευνητική δραστηριότητα 
συμπεριλαμβάνει τη χρησιμοποίηση 
ευάλωτων ομάδων όπως π.χ. ασθενείς, 
φοιτητές, παιδιά, ηλικιωμένα άτομα, ή 
αφορά θέμα το οποίο δεν εμπίπτει στους 
όρους εντολής της Εθνικής Επιτροπής 
Βιοηθικής Κύπρου, η Επιτροπή μεριμνά  
για την προστασία των δικαιωμάτων των 
συμμετεχόντων στην έρευνα σύμφωνα με 
τις αρχές της ηθικής και δεοντολογίας της 
έρευνας.

•  Μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν 
από τη Σύγκλητο ή αυτεπάγγελτα όποια 
θέματα εμπίπτουν στις αρμοδιότητές της.

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 
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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 2014 δαπανήθηκε ποσό ίσο με 1,2 % 
περίπου των συνολικών δαπανών του 
προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου από  
το κονδύλι 3/319 για θέματα έρευνας για τη 
χρηματοδότηση των πιο κάτω κατηγοριών 
ερευνητικών δραστηριοτήτων:

Εναρκτήρια Χρηματοδότηση

Γενική Φιλοσοφία 
Ο θεσμός της Εναρκτήριας Χρηματοδότησης 
τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιανουαρίου 2007 με 
σκοπό τη χρηματοδότηση των εκλεγμένων 
νεοεισερχόμενων μελών του Διδακτικού 
και Εκπαιδευτικού 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. 

Πεπραγμένα Εναρκτήριας Χρηματοδότησης 
Για το έτος 2013 ο συνολικός 
προϋπολογισμός για την κάλυψη των 
επιλέξιμων δαπανών 28 εγκεκριμένων 
Εναρκτήριων Χρηματοδοτήσεων ανήλθε στις 
466.056 ευρώ περίπου, εκ των οποίων, το 
τελικό ποσό που δαπανήθηκε ανήλθε στις 
451.695 ευρώ περίπου και αντιστοιχεί σε 
ποσοστό απορρόφησης της τάξης του 97% 
του συνολικού εγκεκριμένου προϋπολογισμού. 

Το 2014 εγκρίθηκαν 7 νέες Εναρκτήριες 
Χρηματοδοτήσεις με συνολικό εγκεκριμένο 
ποσό τα 280.000 ευρώ.

Ερευνητική Δραστηριότητα

Γενική Φιλοσοφία 
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.

Πεπραγμένα Ερευνητικής Δραστηριότητας 
Για την Ερευνητική Δραστηριότητα του 2014 
παρουσιάζονται τα πιο κάτω αποτελέσματα: 
α)  Ο αριθμός των δικαιούχων ανήλθε  

στους 160
β)  Το συνολικό ποσό που δαπανήθηκε και 

αφορούσε επιλέξιμες δαπάνες με βάση  
την ισχύουσα πολιτική ανέρχεται στα 
235.000 ευρώ.

Επιπρόσθετα, η Συγκλητική Επιτροπή 
Έρευνας με στόχο την καλύτερη αξιοποίηση 
του Προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020 
προκήρυξε, εντός του 2014, Πρόσκληση 
Υποβολής Προτάσεων για την ενίσχυση 
της διεθνούς δικτύωσης των μελών 
ΔΕΠ και διεύρυνση των ευκαιριών 
τους για συμμετοχή σε ερευνητικές 
προτάσεις με συνολικό προϋπολογισμό 
ύψους 300.000 ευρώ περίπου. 

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:

•  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  επιτύχεις 
πρακτικές επικοινωνίας και σύμπραξης. 

•  Ενίσχυση της κρίσιμης μάζας της Έρευνας 
με εστίαση σε τομείς βαρύνουσας 
σημασίας στο χώρο της γνώσης και της 
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δημιουργίας. Η επίτευξη του στόχου 
ακολούθησε την μέθοδο της εξέτασης των 
υφιστάμενων δεδομένων στο χώρο της 
ευρωπαϊκών αναπτυξιακών και ερευνητικών 
δρώμενων και την ενδελεχή μελέτη των 
στρατηγικών σχεδίων και στόχων. 

•  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.  

•  Προώθηση της ερευνητικής ταυτότητας 
του Πανεπιστημίου και ανάπτυξη 
σχέσεων συνεργασίας με πανεπιστήμια 
και κέντρα προώθησης δραστηριοτήτων 
για ευρύτερη δραστηριοποίηση 
στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας.

•  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

Γενικές Πληροφορίες 
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.

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ 
Εντός του 2014, υπήρξαν δύο (2) 
Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων που 
ενέπιπταν στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 
2014 της Δέσμης Προγραμμάτων για Έρευνα, 
Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία 
2009-2010 (ΔΕΣΜΗ 2009-2010) και 
αφορούσαν στη Διακρατική Συνεργασία 
ΚΥΠΡΟΣ - ΡΟΥΜΑΝΙΑ και στο Πρόγραμμα 
«Καινοτομία», Δράση «Ευρεσιτεχνία». Στο 
πλαίσιο της προκήρυξης της Διακρατικής 
ΚΥΠΡΟΣ – ΡΟΥΜΑΝΙΑ, το ΤΕΠΑΚ 
υπέβαλε υπό την ιδιότητα του Ανάδοχου 
Φορέα, δεκατέσσερις (14) συνολικά 
Ερευνητικές Προτάσεις, εκ των οποίων, 
έχουν ήδη εγκριθεί για χρηματοδότηση 
δυο (2) με συνολικό προϋπολογισμό 
50.000 ευρώ. Στο πλαίσιο της προκήρυξης 
του Προγράμματος «Καινοτομία», Δράση 
«Ευρεσιτεχνία», το ΤΕΠΑΚ υπέβαλε 
υπό την ιδιότητα του Ανάδοχου Φορέα 
τέσσερις (4) Προτάσεις κατοχύρωσης 
ευρεσιτεχνιών, εκ των οποίων, έχουν ήδη 
εγκριθεί για χρηματοδότηση δυο (2) 
προτάσεις με προϋπολογισμό 40.000 ευρώ.

Στην παρούσα φάση, βρίσκονται σε ισχύ 
συνολικά 35 Ερευνητικά Έργα, με 
χρηματοδότηση για το ΤΕΠΑΚ ύψους 
6.500.000 ευρώ περίπου. Στα πλείστα των 
Έργων το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει με την ιδιότητα 
του Ανάδοχου Φορέα. Στο πλαίσιο των 
Ερευνητικών Έργων ΙΠΕ, δημιουργήθηκαν 
πέραν των 150 νέων θέσεων εργασίας που 
αφορούν σε πρόσληψη και απασχόληση 
μεταπτυχιακών συνεργατών και 
απασχολούνται 180 μέλη του  
ακαδημαϊκού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ.

Ευρωπαϊκά Προγράμματα 7ου ΠΠ

Γενικές Πληροφορίες  
Το Έβδομο Πρόγραμμα Πλαίσιο για 
Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη της 
ΕΕ (7ΠΠ), για την περίοδο 2007-2013, 
αποτέλεσε το σημαντικότερο μηχανισμό της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης για χρηματοδότηση 
ερευνητικών δραστηριοτήτων με έμφαση 
στην αριστεία μέσω της τεχνολογικής 

ανάπτυξης. Το 7ΠΠ συγκροτείτο από 
τέσσερα Ειδικά Προγράμματα και τρία 
επιπλέον Προγράμματα που αφορούσαν 
στην Πυρηνική Ενέργεια (ΕΥΡΑΤΟΜ) 
και στις Δραστηριότητες του Κοινού 
Κέντρου Ερευνών, πυρηνικές και μη. 
Στο πλαίσιο του 7ΠΠ το ΤΕΠΑΚ 
έχει κατορθώσει να προσελκύσει 
σημαντικότατες χρηματοδοτήσεις για την 
έρευνα σε πολύ ανταγωνιστική βάση. 

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο 7ΠΠ  
Κατά το έτος 2013, με Ανάδοχο (Συντονιστή) 
ή Συνεργαζόμενο (Εταίρο) Φορέα το ΤΕΠΑΚ, 
υποβλήθηκαν συνολικά 58 Ερευνητικές 
Προτάσεις. Οι υποβληθείσες Προτάσεις 
παρουσιάζονται ανά Πρόγραμμα του 7ΠΠ 
στην Γραφική Παράσταση Ι που ακολουθεί.

Σύμφωνα με την Γραφική Παράσταση Ι, 
δεκαεπτά (17) Προτάσεις υποβλήθηκαν  
στο Πρόγραμμα Συνεργασία (Cooperation), 

δεκαέξι (16) στο Πρόγραμμα Άνθρωποι 
(People), έξι (6) στο Πρόγραμμα Ιδέες  
(Ideas),  μία (1) στο Πρόγραμμα Ικανότητες 
(Capacities), έξι (6) στο πλαίσιο των 
Προγραμμάτων CIP (πχ IEE, κα) και δώδεκα 
(12) στο Πρόγραμμα LIFE+.

Όπως φαίνεται και στη Γραφική Παράσταση 
ΙΙ, από τις 58 Ερευνητικές Προτάσεις 
που υποβλήθηκαν εντός του 2013, έχουν 
εγκριθεί προς χρηματοδότηση συνολικά 
οκτώ (8) Προτάσεις. Οι δύο (2) Ερευνητικές 
Προτάσεις εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του 
Προγράμματος Συνεργασία με συνολικό 
προϋπολογισμό 458.000 ευρώ περίπου, τρεις 
(3) στο Πρόγραμμα Άνθρωποι, με συνολικό 
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με προϋπολογισμό για το ΤΕΠΑΚ 
που ξεπερνά τα 25 εκατ. Ευρώ.

Οι υποβληθείσες Προτάσεις παρουσιάζονται 
ανά Προτεραιότητα (Societal Challenges, 
Excellent Science, Industrial Leader-
ship, Other) του ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, στην 
Γραφική Παράσταση IV που ακολουθεί.

Σύμφωνα και με την Γραφική Παράσταση IV, 
εικοσιπέντε (25) Προτάσεις υποβλήθηκαν 
στην Προτεραιότητα «Societal Challenges», 
είκοσι (20) Προτάσεις στην Προτεραιότητα 
«Excellent Science», έξι (6) Προτάσεις στην 
Προτεραιότητα «Industrial Leadership» και 
δύο (2) Προτάσεις στην Προτεραιότητα 
«Other», που καλύπτει Θεματικές όπως, 
«Spreading Excellence and Widening Partici-
pation», «Science with and for Society», «Eu-
ropean Institute of Innovation and Technol-
ogy (EIT)» και «Euratom». Πληροφοριακά 
αναφέρεται ότι, και οι δύο (2) Προτάσεις 
υποβλήθηκαν στο Πρόγραμμα «Spreading 
Excellence and Widening Participation».

Στις Γραφικές Παραστάσεις που ακολουθούν, 
παρουσιάζεται αναλυτικά ανά Προτεραιότητα, 
ο αριθμός των Προτάσεων που υποβλήθηκαν 
ανά Πρόγραμμα της κάθε Προτεραιότητας. 

 

 
Όπως διαφαίνεται και από τις Παραστάσεις, 
οι πλείστες Προτάσεις έχουν μέχρι στιγμής 
υποβληθεί στην Προτεραιότητα «Excellent 
Science» και συγκεκριμένα στα Προγράμματα 
European Research Council (ERC) και Marie 
Skłodowska-Curie Actions (MSCA), με δέκα 
(10) και εννέα (9) Προτάσεις, αντίστοιχα.
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προϋπολογισμό 1.195.000 ευρώ περίπου, 
δύο (2) στο πλαίσιο του Προγράμματος CIP 
με συνολικό προϋπολογισμό 210.000 ευρώ 
περίπου και μία (1) στο Πρόγραμμα LIFE+ 
με συνολικό προϋπολογισμό 193.600 ευρώ 
περίπου. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι, 
από τις τρεις (3) Ερευνητικές Προτάσεις που 
εγκρίθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Άνθρωποι, οι δύο (2) αφορούν στη Θεματική 
Προτεραιότητα Initial Training Networks 
(ITN), και με τη μία (1) εκ των οποίων το 
ΤΕΠΑΚ έχει το ρόλο του Ανάδοχου Φορέα.

Η Γραφική Παράσταση IIΙ παρουσιάζει το 
ύψος της χρηματοδότησης του ΤΕΠΑΚ που 
προήλθε από τα εγκριμένα, εντός του 2013, 
Προγράμματα του 7ΠΠ.

Γενικότερα και σύμφωνα με τα δεδομένα του 
2013, το ΤΕΠΑΚ από το 2008 μέχρι σήμερα 
κατάφερε να εξασφαλίσει πέραν των 30 
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων του 7ΠΠ με 

συνολική χρηματοδότηση για το ΤΕΠΑΚ της 
τάξης των 6.000.000 ευρώ περίπου. Τα 
Προγράμματα αυτά εμπίπτουν σε όλο 
σχεδόν το φάσμα Προγραμμάτων του 7ΠΠ 
όπως, Συνεργασία, Άνθρωποι, Ικανότητες, 
CIP (πχ Intelligent Energy), LIFE+ κ.α. 
συμβάλλοντας σημαντικά στη δημιουργία των 
απαραίτητων υποδομών για την έρευνα και 
συνδράμοντας στην αναγκαία κινητικότητα 
των ερευνητών του. 

Ευρωπαϊκά Προγράμματα  
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020

Γενικές Πληροφορίες 
Το Πρόγραμμα "ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020" 
("HORIZON 2020"), αποτελεί το  
τρέχον χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 
Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την 
Καινοτομία και καλύπτει την περίοδο 
2014 – 2020. Το Πρόγραμμα στοχεύει 
στη χρηματοδότηση δραστηριοτήτων 
έρευνας και καινοτομίας, συνολικού 
προϋπολογισμού ύψους 70 δις ευρώ.

Το Πρόγραμμα στο σύνολό του υποστηρίζει 
πλήρως τη Στρατηγική "Ευρώπη 2020" για την 
επόμενη δεκαετία, η οποία αναδεικνύει την 
έρευνα και την καινοτομία ως κεντρικούς 
μοχλούς για την επίτευξη έξυπνης, βιώσιμης 
και ολοκληρωμένης ανάπτυξης, στοχεύοντας 
παράλληλα στην αποτελεσματική 
αντιμετώπιση μειζόνων κοινωνικών 
προκλήσεων.

Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποτελεί 
προσπάθεια για:
•  Ανταπόκριση στην οικονομική κρίση και 

βελτίωση των μελλοντικών συνθηκών για 
απασχόληση και ανάπτυξη.

•  Αντιμετώπιση των ανησυχιών των κρατών 
σχετικά με την ευημερία, την ασφάλεια και 
το περιβάλλον.

•  Ενδυνάμωση της παγκόσμιας θέσης της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Έρευνα, 
Καινοτομία και Τεχνολογία.

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ στο Πρόγραμμα 
ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 
Στο πλαίσιο των πρώτων Προσκλήσεων 
Υποβολής Προτάσεων του Προγράμματος 
ΟΡΙΖΟΝΤΑ 2020, που προκηρύχθηκαν 
εντός του 2014, με Ανάδοχο ή 
Συνεργαζόμενο Φορέα το ΤΕΠΑΚ 
υποβλήθηκαν συνολικά 53 Προτάσεις 
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Στρατηγικός Στόχος 1: Βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας στην περιοχή 
συνεργασίας

Στρατηγικός Στόχος 2: Προστασία φυσικών 
και πολιτιστικών πόρων

Στρατηγικός Στόχος 3: Ενίσχυση της 
ασφάλειας και βελτίωση προσβασιμότητας σε 
δίκτυα και υπηρεσίες

Η αρχική συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην 
Πρόσκληση ανάγεται στο έτος το 2009 με 
την υποβολή 32 προτάσεων. Το Πανεπιστήμιο 
εξασφάλισε χρηματοδότηση για 4 από αυτές, 
δύο με την ιδιότητα του Επικεφαλής  
Εταίρου και 2 ως εταίρος. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός των εγκεκριμένων Έργων 
ανέρχεται σε 773.650 ευρώ.

Στο πλαίσιο του Προγράμματος, 
προκηρύχθηκε το έτος 2013 η 1η 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων για 
Στρατηγικά Έργα στην οποία το ΤΕΠΑΚ 
συμμετείχε με 4 συνολικά προτάσεις. Το 
Πανεπιστήμιο κατάφερε να εξασφαλίσει 
χρηματοδότηση για μία από τις προτάσεις με 
συνολικό προϋπολογισμό για το 
Πανεπιστήμιο ύψους 500,000 ευρώ. 

2.�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 συμμετέχει στην Προσκλήσεις 
του Προγράμματος από το έτος 2008 με 
σημαντικές επιτυχίες όσον αφορά την 
έγκριση προτεινόμενων Έργων, τόσο σε 
συνήθεις προσκλήσεις του Προγράμματος, 
όσο και σε Προσκλήσεις υποβολής 
Στρατηγικών Έργων MED. Κατά το έτος 2013 
-2014 δεν υπήρξε Πρόσκληση Υποβολής 
Προτάσεων στο Πρόγραμμα MED.

3.�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 σε όλες τις 
Προσκλήσεις υποβολής του Προγράμματος 
με αρχή το 2009. Κατά τα έτη 2013 -2014 δεν 
υπήρξε Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων 
στο Πρόγραμμα ENPI.

4.�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) to 
Περιβάλλον και την Πρόληψη Κινδύνων, 
καλύπτει όλες τις περιφέρειες των 27 κρατών 
μελών,  τη Νορβηγία και την Ελβετία.  

Κατά τα έτη 2013 -2014 δεν υπήρξε 
Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στο 
Πρόγραμμα Interreg IVC.

Προγράμματα Διεθνούς Χρηματοδότησης 
Πέραν από τις συμβατικές πηγές 
χρηματοδότησης που έχουν αναλυθεί πιο 
πάνω, τα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού 
αναζητούν επιπρόσθετες πηγές 
χρηματοδότησης από παγκόσμιους και 
περιφερειακούς οργανισμούς, εθνικούς 
φορείς τρίτων χωρών, δωρεές ειδικού σκοπού 
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Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, 
έχει εγκριθεί μια (1) Πρόταση που 
υποβλήθηκε στο Πρόγραμμα Marie  
Skłodowska-Curie Actions (MSCA) και 
συγκεκριμένα στην Πρόσκληση RISE (Re-

search and Innovation Staff Exchange), στην 
οποία το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει υπό την ιδιότητα 
του Συνεργαζόμενου Φορέα. Επίσης, 
αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι δύο 
Προτάσεις που υποβλήθηκαν στο 
Πρόγραμμα European Research Council 
(ERC) και συγκεκριμένα στις Προσκλήσεις 
Starting Grant και Consolidator Grant, έχουν 
αξιολογηθεί με επιτυχία κατά το πρώτο βήμα 
αξιολόγησης (step 1) και έχουν ήδη κληθεί 
για συνέντευξη (step 2). Τα τελικά 
αποτελέσματα αναμένονται περί τα τέλη του 
2014 ή αρχές του 2015.

Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας / Διαρθρωτικά Ταμεία

Γενικές Πληροφορίες 
Τα Προγράμματα Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας που διαμορφώνονται και 
περαιώνονται 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. 

Συμμετοχή ΤΕΠΑΚ 
Το ΤΕΠΑΚ συμμετείχε εκτενώς κατά τα 
τελευταία 4 χρόνια σε προσκλήσεις Εδαφικής 
Συνεργασίας και κατά τα τελευταία 3 χρόνια 
μάλιστα συμμετέχει και στις τέσσερις 
προσκλήσεις:

1.�Πρόγραμμα�Διασυνοριακής�Συνεργασίας�
«Ελλάδα�–�Κύπρος�2007�–�2013» 
Ο γενικός στόχος του Προγράμματος 
«Ελλάδα - Κύπρος»  είναι «η ανάδειξη της 
περιοχής ως πόλος αειφόρου ανάπτυξης 
στον ευρύτερο χώρο της Νοτιοανατολικής 
Μεσογείου στην κατεύθυνση ενίσχυσης της 
ανταγωνιστικότητας. Η επίτευξη του στόχου 
εστιάζει στους ακόλουθους στρατηγικούς 
στόχους:
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παρέχει ευκαιρίες ερευνητικής 
δραστηριοποίησης στα μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού σε τομείς αιχμής. 

Στο πλαίσιο αυτό, από το 2009 λειτουργούν 
στο ΤΕΠΑΚ δύο (2) Ερευνητικά Κέντρα, τα 
οποία εμπίπτουν στον ευρύτερο τομέα της 
τεχνολογίας, συμβάλλοντας καθοριστικά 
στην ανάπτυξη της έρευνας στους τομείς της 
νανοεπιστήμης και της νανοτεχνολογίας.  
Η δημιουργία των δύο αυτών Κέντρων 
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 Κέντρων 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 
Κέντρων είναι η συνεισφορά σε μια συλλογική 
προσπάθεια που θα καταστήσει την Κύπρο 
τεχνολογικά ανταγωνιστική στο Ευρωπαϊκό 
και παγκόσμιο στερέωμα, στον τομέα των 
προηγμένων υλικών.

Διασύνδεση με τη Βιομηχανία 
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 αξιοποίηση των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων, στην προώθηση και 
διαχείριση της επιστημονικής γνώσης, 
στην ανάπτυξη και βελτίωση της 
ανταγωνιστικότητας καινοτόμων προϊόντων 

και υπηρεσιών, στην επίλυση προβλημάτων 
σε όλους τους τομείς ανάπτυξης και στην  
προστασία της Διανοητικής Ιδιοκτησίας.

Το Γραφείο Διασύνδεσης του ΤΕΠΑΚ  
λειτουργεί από τον Φεβρουάριο του 2011, 
είναι στελεχωμένο με τρία (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 
«ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 
2007-13», το οποίο χρηματοδοτείται από το 
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο της Ε.Ε. και από 
εθνικούς πόρους.

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 υποδομής και 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  
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και ιδιωτική χρηματοδότηση της έρευνας 
τους από εθνικές και πολυεθνικές 
επιχειρήσεις του εξωτερικού.  

Το ενδιαφέρον του ακαδημαϊκού προσωπικού 
για προσέλκυση χρηματοδότησης από  μη 
συμβατικές πηγές χρηματοδότησης 
παρουσιάζεται αυξανόμενο σε ετήσια βάση. 
Συγκεκριμένα, ο αριθμός των προτάσεων 
παρουσιάζει ποσοστιαία αύξηση κατά μέσο 
όρο 25% σε ετήσια βάση και το 2014 ο 
αριθμός ανήλθε στις 55 προτάσεις 
χρηματοδότησης. 

Το Πανεπιστήμιο κατάφερε να προσελκύσει, 
εντός του 2014, δεκαοκτώ (18) Ερευνητικά 
Έργα με συνολικό προϋπολογισμό  ύψους 
1.500.000 ευρώ. 

Σημαντική επιτυχία θεωρείται η ανάληψη από 
το Πανεπιστήμιο καθήκοντα Διαχείρισης  
Έργου (GrantHolder Institution) για τη 
Δράση IS1206 - Femicide του προγράμματος 
COST (European Cooperation in Science and 
Technology) με προϋπολογισμό 516.000 
ευρώ. Στο έργο συμμετέχουν μέχρι στιγμής 
27 χώρες και πέραν των 80 ερευνητών.    

Σημαντική, επίσης, θεωρείται η ανταπόκριση 
εταιριών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο στη 
χρηματοδότηση της ερευνητικής 
δραστηριότητας μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου. 
Συγκεκριμένα, σημαντικές εταιρίες στον 
Τομέα Εξόρυξης Υδρογονανθράκων (Noble 
Energy International Ltd, Total E&P, Eni Ltd, 
Halliburton Mediterranean Ltd, SCYL Ltd) 
χρηματοδοτούν Κοινό Ερευνητικό Έργο 
μεταξύ Ακαδημίας και Επιχειρήσεων  
(Joint Industry Academia Research and  
Development Project) με προϋπολογισμό 
ύψους 246.000 ευρώ. 

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 5 συνολικά 
προτάσεις του Προγράμματος Διά Βίου 
Μάθησης (LLP), τέσσερις (4) εκ των οποίων 
εγκρίθηκαν για χρηματοδότηση εντός του 
2013. Ο συνολικός προϋπολογισμός του 
ΤΕΠΑΚ και για τις τέσσερις (4) προτάσεις 
ανέρχεται στις 137.813 ευρώ περίπου.

Πρόγραμμα Erasmus+ 
Το Erasmus+ είναι το κοινοτικό πρόγραμμα 
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που θα καλύπτει 
τους τομείς της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, 
της Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά την 
περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020. Το Eras-
mus+ διαδέχεται και αντικαθιστά τα 
Ευρωπαϊκά Προγράμματα της περιόδου 
2007-2013 στους Τομείς αυτούς. Οι τρεις 
Βασικές Δράσεις του Προγράμματος 
εφαρμόζονται σε όλους τους Τομείς 
Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Νεολαίας, με 
τους ίδιους βασικούς κανόνες εφαρμογής, 
ανεξαρτήτως τομέα.

•  Βασική Δράση 1: Μαθησιακή Κινητικότητα 
ατόμων

•  Βασική Δράση 2: Συνεργασίες για 
καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών

•  Βασική Δράση 3: Υποστήριξη 
μεταρρυθμίσεων πολιτικής

Κάτω από τη Βασική Δράση 2, που στοχεύει 
στην ανάπτυξη, μεταφορά ή/και εφαρμογή 
καινοτόμων πρακτικών σε επίπεδο 
οργανισμού αλλά και σε τοπικό, περιφερειακό 
και εθνικό επίπεδο έχουν εγκριθεί για 
χρηματοδότηση τρεις (3) προτάσεις με 
συνολικό προϋπολογισμό για το ΤΕΠΑΚ 
περίπου 157.711 ευρώ.

Ερευνητικά Κέντρα ΤΕΠΑΚ 
Οι Ερευνητικές Μονάδες και τα Ερευνητικά 
Κέντρα αποσκοπούν στο να αποτελέσουν τον 
κεντρικό πυρήνα που θα συνδέσει και θα 
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της Κύπρου για το ρόλο και πλαίσιο 
λειτουργίας του Γραφείου Διασύνδεσης. 

6.   Στήριξη των εργασιών διασύνδεσης με 
Μικρομεσαίες επιχειρήσεις και Κοινωνικο 
– Παραγωγικούς Φορείς στο πλαίσιο των 
ερευνητικών προγραμμάτων.

7.   Στήριξη στη διαδικασία παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τη 
Βιομηχανία.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών 
σύστασης του Γραφείου και την ένταξή 
του στο κοινωνικό - παραγωγικό πλαίσιο, 
κατά την περίοδο 2013 – 2014, το Γραφείο 
Διασύνδεσης εστίασε  το ενδιαφέρον 
και τις προσπάθειές του στην ενεργό  
συμμετοχή σε δράσεις που αφορούν την 
ανάπτυξη της καινοτομίας και τη διασύνδεση 
των καινοτόμων ιστών της κυπριακής 
κοινωνίας. Με στόχο την ενεργοποίηση 
των παραγόντων που είναι σε θέση να 
προωθήσουν την ανάπτυξη και την παραγωγή 
νέων καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, 
το Γραφείο Διασύνδεσης προώθησε την 
εξειδίκευση του Ακαδημαϊκού πλαισίου στην 
υλοποίηση εφαρμογών της Βιομηχανίας. 
Χαρακτηριστική είναι η συνδρομή του στην 
επίτευξη συμπράξεων υπό μορφή παροχής 
Συμβουλευτικών Υπηρεσιών εκ μέρους των 
μελών ΔΕΠ σε καίριους και σημαντικούς 
τομείς της κυπριακής οικονομίας.

Συμπληρωματικά, και κατ’ επέκταση 
των δραστηριοτήτων του, το Γραφείο 
Διασύνδεσης συμμετείχε υποστηρικτικά 
κατά τη διετία 2013 - 2014 στην 
υλοποίηση προγραμμάτων ανταλλαγής 
τεχνογνωσίας και έρευνας προσθέτοντας 
στο ενεργητικό του  τη συμμετοχή στην 
παραγωγή νέας γνώσης και την ανταλλαγή 
τεχνογνωσίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 

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 την περίοδο 2013 - 2014 το ΤΕΠΑΚ 
επικέντρωσε 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 τα έτη 2013 - 14 αφορά τη σύναψη 
18 συμφωνιών παροχής Υπηρεσιών 
από μέλη ΔΕΠ του ΤΕΠΑΚ συνολικού 
προϋπολογισμού της τάξης των 263.628 
ευρώ, ενώ έχουν παράλληλα γίνει 
διαπραγματεύσεις για άλλες 2 συμφωνίες 
συνεργασίας οι οποίες αναμένεται να 
οριστικοποιηθούν εντός του 2014.   



ΕΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ
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ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εισαγωγή 
Η διεθνοποίηση αποτελεί πρωταρχικό 
στρατηγικό στόχο και σημαντικό στάδιο 
της εξελικτικής πορείας και καθιέρωσης 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
στο διεθνές ακαδημαϊκό στερέωμα. 
Βασικές προϋποθέσεις διεθνοποίησης 
είναι η διεθνής συνεργασία, η δικτύωση, 
η καλλιέργεια των σχέσεών του με το 
ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον και η 
συνεχής προβολή του στο εξωτερικό.

Οι πιο πάνω στόχοι επιτυγχάνονται με τη 
συνεργασία των μελών της ακαδημαϊκής 
κοινότητας με Πανεπιστήμια και ερευνητικά 
ινστιτούτα του εξωτερικού, με τη συμμετοχή 
σε Διεθνείς Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς, 
Δίκτυα και Ενώσεις Πανεπιστημίων, καθώς 
και με τη σύναψη διμερών συμφωνιών 
με Πανεπιστήμια σε όλο τον κόσμο.

Ο Τομέας Διεθνούς Συνεργασίας 
της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς 
Συνεργασίας (ΥΕΔΣ) αποτελείται από το 
Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας, το Γραφείο 
Κινητικότητας Erasmus, το Γραφείο IAESTE 
και το Γραφείο Europe Direct Λεμεσού.

Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας   
Το Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας 
προσφέρει τη διοικητική υποστήριξη στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα (Μέλη ΔΕΠ, 
Διοικητικό προσωπικό) για την ανάπτυξη, 
οργάνωση και διατήρηση συνεργασιών και 
καλών διεθνών σχέσεων του πανεπιστημίου, 
με σκοπό τη διεθνή επιστημονική παρέμβαση 
και την προβολή του στο εξωτερικό. Στις 
αρμοδιότητες του Γραφείου περιλαμβάνονται:

•  Διοικητική υποστήριξη στην Συγκλητική 
Επιτροπή Διεθνούς Συνεργασίας και 
εποπτεία, παρακολούθηση και καταγραφή 

στατιστικών στοιχείων που αφορούν στις 
κατανομές, αποφάσεις και πολιτική που 
σχετίζεται με τα εσωτερικά κονδύλια της 
διεθνούς συνεργασίας του Πανεπιστημίου.

•  Προώθηση διαπανεπιστημιακών συμφωνιών 
του ιδρύματος στα πλαίσια των ευρωπαϊκών 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων.

•  Ενημέρωση της πανεπιστημιακής 
κοινότητας για γενικότερα διεθνή και 
μεσογειακά θέματα, θέματα Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, Διακρατικά Πολιτιστικά 
Πρωτόκολλα Συνεργασίας, 
Διαπανεπιστημιακά Προγράμματα

•  Παρακολούθηση και εκπλήρωση των 
υποχρεώσεων του πανεπιστημίου ως 
μέλους διεθνών οργανισμών.

•  Προώθηση της κινητικότητας φοιτητών  
και προσωπικού προς Τρίτες χώρες  
καθώς επίσης και διεθνούς συνεργασίας 
του Πανεπιστημίου.

•  Προώθηση Μνημονίων Συνεργασίας  
με τοπικούς φορείς.

•  Συντονισμός Γραφείου Europe Direct 
Λεμεσού και IAESTE

Στο πλαίσιο της διεθνούς συνεργασίας, 
το Πανεπιστήμιο συμμετέχει σε Διεθνείς 
οργανισμούς και διαπανεπιστημιακά δίκτυα. 
Επίσης διατηρεί Διμερή Συνεργασία με 
πανεπιστήμια της Ευρώπης και Τρίτων 
Χωρών και συμμετέχει από κοινού με 
διεθνείς εταίρους σε προγράμματα 
Διά Βίου Μάθησης (Erasmus+).

Συμμετοχή  σε Διεθνείς Οργανισμούς 
Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
συμμετέχει ενεργά ως μέλος σε σημαντικούς 
διεθνείς εκπαιδευτικούς Οργανισμούς 
και 6 Δίκτυα Πανεπιστημίων που έχουν 
ως στόχο να προωθήσουν τη διεθνή 
συνεργασία μεταξύ των πανεπιστημίων και να 

αναπτύξουν συνέργειες και στρατηγικές που 
συμβάλλουν στη βελτίωση των εκπαιδευτικών 
και ερευνητικών δραστηριοτήτων τους.

Συγκεκριμένα το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε 
75 Διεθνείς  Οργανισμούς. Η συμμετοχή 
του πανεπιστημίου γίνεται μέσω της 
ακαδημαϊκής συμμετοχής μέσω των 
Τμημάτων είτε ιδρυματικά μέσω του 
Γραφείο Διεθνούς Συνεργασίας. Το 
Πανεπιστήμιο είναι, μεταξύ άλλων, μέλος 
των ακολούθων διεθνών οργανισμών:

•  International Association of 
Universities (I. A .U)

•  European University Association (E.U. A) 
(ως παρατηρητής)

• Santander Group (SG)
•  Community of the Mediterranean          

Universities (CMU)
•   European Association of ERASMUS  

Coordinators (EAEC)
•  HUMANE (Heads of University  

Management & Administration Network  
in Europe)

• Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου
•  IAESTE (International Association  

for the Exchange of Students for  
Technical Experience)

Συμμετοχή  σε Διαπανεπιστημιακά Δίκτυα  
Το ΤΕΠΑΚ συμμετέχει σε 6 
διαπανεπιστημιακά δίκτυα (Ένωση 
Μεσογειακών Ευρωπαϊκών Πανεπιστήμιων 
UNIMED, ΕUROSDR , EMUNI – 
Εuromediterranean University, RMEI Réseau 
Méditerranéen des Ecoles d'Ingénieurs, Wa-
ter Footprint Network, EΝΜΑ - European 
Network of Materials Research Centres).

Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί 
ότι το ΤΕΠΑΚ ενισχύει συστηματικά την 

παρουσία του στο διεθνές στερέωμα, 
ως Bologna Promoter, όσο και ως 
ενεργό μέλος της Συγκλήτου του Ευρω-
μεσογειακού Πανεπιστήμιου (EMUNI).

Διμερείς Συμφωνίες με πανεπιστήμια 
Το ΤΕΠΑΚ διατηρεί 50 Διμερείς 
Συμφωνίες Συνεργασίες με πανεπιστήμια 
της Ευρώπης και Τρίτων χωρών ανάμεσα 
στα οποία συγκαταλέγονται:

•  Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών

• Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο
• University of Alabama
• University of Pavia
• University of Oviedo
•  St Petersburg State University of Service 

and Economics
• Offenbach University of Art and Design
• Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών Αθηνών
• Malaysia Sabah
• Poushkarov Institute
• University of Cordoba
• Riga Technical University
• Glocik University
• Πάντειον Πανεπιστήμιο
• Πανεπιστήμιο Κύπρου
• Université de Franche Comte
• University of Oviedo
•  China Education Association for  

International Exchange
• Marioupol State University
• St Petersbourg Technical University
• Κuwait University
• University of Glamorgan
• University of Nordland
• Vrije Universiteit Brussel
• University of Central Lancanshire Cyprus

Kατά το 2014 το πανεπιστήμιο αύξησε 
κατά 25% τις Διμερείς Συμφωνίες, ενώ 
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Περίπου 100 φοιτητές από 26 χώρες 
συμμετείχαν στο πρόγραμμα IAESTE Κύπρου 
από το 2012: Αυστρία, Βέλγιο, Γερμανία, 
Δημοκρατία της Τσεχίας, Ελβετία, Ελλάδα, 
Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένες 
Πολιτείες της Αμερικής, Ηνωμένο Βασίλειο, , 
Ινδία, Ισπανία, Ισραήλ, Κροατία, Λευκορωσία, 
Λίβανο, Μάλτα, Νορβηγία, Ουγγαρία, 
Ουκρανία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρωσία, 
Σερβία, Σλοβακία, Σλοβενία, και Φινλανδία. 
Το 2014 συμμετείχαν στο πρόγραμμα 
συνολικά 35 φοιτητές από 17 χώρες, 17 
εισερχόμενοι και 18 εξερχόμενοι.  Ανάμεσα 
στους εργοδότες των Κύπριων φοιτητών 
που συμμετείχαν στο πρόγραμμα και 
έκαναν την πρακτική άσκηση τους στο 
εξωτερικό, συμπεριλαμβάνονται εταιρείες 
όπως η Consolis (Φιλανδία) και η Crane 
Payment Innovation/MEI (Ελβετία).

Το IAESTE Cyprus κατάφερε να συνεργαστεί 
με 46 πανεπιστημιακά ιδρύματα απ ό́λο τον 
κόσμο συμπεριλαμβανομένων των εξής 
University of Ghent (Belgium); Manipal Uni-
versity (India); Technion – Israeli Institute 
of Technology (Israel); American University 
Beirut (Lebanon); Norwegian University 
of Science & Technology (Norway); ETH 
Zurich - Swiss Federal Institute of Technol-
ogy and University of Zurich (Switzerland); 
University of Sharjah (United Arab Emirates); 
Durham University, University of Manchester, 
University of Edinburgh (United Kingdom).

Τα οφέλη που προκύπτουν από την 
εφαρμογή του προγράμματος για 
τους οργανισμούς, τις  επιχειρήσεις 
και τους φοιτητές είναι πολλαπλά και 
συμπεριλαμβάνουν: τη σύνδεση της ανώτερης 
και ανώτατης  εκπαίδευση με την αγορά 
εργασίας, τη δυνατότητα απασχόλησης 
προσοντούχων εκπαιδευόμενων, και 
γνωριμίας με το εν δυνάμει επιστημονικό 
προσωπικό, καθώς και τη δυνατότητα 
εφαρμογής σύγχρονων επιστημονικών και 
τεχνολογικών καινοτομιών που διατίθενται 
ή/και προτείνονται από τα πανεπιστήμια.

Από την άλλη, οι φοιτητές, ειδικά με την 
υψηλή ανεργία στη Κύπρο, επωφελούνται 
με τη διακρατική γνώση και εμπειρία που 
αποκτούν, τόσο για την αγορά της Κύπρου, 
αλλά και για την ευρύτερη ευρωπαϊκή / 
διεθνή αγορά εργασίας με δυνατότητα 
πρόσβασης στις αγορές αυτές. Η πολύχρονη 
λειτουργία του προγράμματος έχει ως 
αποτέλεσμα τη δημιουργία εξειδικευμένου 
ανθρώπινου δυναμικού με υψηλούς 
δείκτες επαγγελματικών προσόντων.

Γραφείο Kινητικότητας Erasmus 
Το Νέο Πρόγραμμα Εrasmus+ είναι το 
πρωτοπόρο Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης που  καλύπτει τους τομείς 
της Εκπαίδευσης, της Κατάρτισης, της 
Νεολαίας και του Αθλητισμού κατά την 
περίοδο 1/1/2014 μέχρι 31/12/2020.  

Στο πλαίσιο του νέου προγράμματος  
Erasmus+ , το Γραφείο Κινητικότητας  
Erasmus έχει την ευθύνη της Βασικής 
Δράσης 1 Μαθησιακή Κινητικότητα Ατόμων, 
που αφορά 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)  όπως 
επίσης και μια νέα δράση που αφορά στην 
αρχική εκπαίδευση και κατάρτιση των νέων 
αποφοίτων. Η Βασική Δράση 1 αφορά επίσης 
στην δημιουργία και προσφορά Κοινών 
Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων ( Joint 
Master Degrees) και με τη νέα ακαδημαϊκή 
χρονιά, 2015-2016, προβλέπει και στη 
συνεργασία Πανεπιστήμιων και Επιχειρήσεων 
εκτός του Ευρωπαϊκού χώρου μέσα από 
τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων. 

Το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus 
συμμετέχει από το ακαδημαϊκό έτος 2008-
2009, στο πρόγραμμα ERASMUS, με τη 

σημαντική είναι η ποικίλη γεωγραφική 
κατανομή σε διάφορες χώρες που 
επεκτάθηκε σε Ρωσία, Νορβηγία, Iσραήλ, 
Ελλάδα, Μέση Ανατολή.  Μέσω των 
Διμερών Συμφωνιών πραγματοποιήθηκαν 
δράσεις όπως η ανταλλαγή φοιτητών, 
ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού 
και από κοινού υποβολή προτάσεων 
σε ερευνητικά προγράμματα.

Σύναψη Μνημονίων Συνεργασίας   
με κυπριακούς  φορείς 
Πέραν των διεθνών συνεργασιών, η 
συνεργασία με τοπικούς φορείς αποτελεί 
επίσης προτεραιότητα του Γραφείου 
Διεθνούς Συνεργασίας. Αναλυτικότερα, για 
το 2014 το Πανεπιστήμιο έχει συνολικά 
συνάψει  Μνημόνια Συνεργασίας με 
75 τοπικούς φορείς, ανάμεσα στους 
οποίους συγκαταλέγονται  η Αναπτυξιακή 
Εταιρεία Τροόδους, The Cyprus Insti-
tute (CyI), Κυβερνητικά Τμήματα (Aρχή 
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, Γραφείο 
Επιτρόπου Περιβάλλοντος, Τμήμα 
Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών του 
Υπ. Συγκοινωνιών και Έργων, Ογκολογική 
Κλινική Νοσοκομείου Λεμεσού), Μη 
Κυβερνητικούς Οργανισμούς (Κυπριακός 
Ερυθρός Σταυρός, Cyprus Bureau of 
Shipping) και ιδιωτικές εταιρείες.

Εθνική Γραμματεία IAESTE Cyprus 
Ο Οργανισμός ΙΑΕSΤΕ (International  
Association for the Exchange of Students 
for Technical Experience) είναι ένας διεθνής 
μη κερδοσκοπικός οργανισμός ο οποίος 
ιδρύθηκε το 1948 για την προώθηση μιας 
διακρατικής ανταλλαγής φοιτητών και 
τοποθέτησης σε εργασιακούς χώρους. 
Οι στόχοι του προγράμματος είναι να 
προσφέρει σε φοιτητές τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης επαγγελματική εμπειρία 
σχετική με τις σπουδές τους, να παρέχει 
στους εργοδότες προσοντούχους 
εκπαιδευόμενους, και να αυξάνει τον 
πολιτισμικό εμπλουτισμό των εκπαιδευόμενων 
και των χωρών που τους φιλοξενούν.

Η φετινή χρονιά σηματοδοτεί την 66η 
επέτειο του προγράμματος IAESTE.  
Η Κύπρος συμμετείχε στο πρόγραμμα μέσω 
του Ανώτερου Τεχνολογικού Ινστιτούτου από 
το 1980. Το 2011 συστάθηκε το σωματείο 
IAESTE Cyprus  και  το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) είναι τώρα 
ο εθνικός διαχειριστής του προγράμματος.

Στο IAESTE Cyprus συμμετέχουν και τα 
οκτώ κυπριακά πανεπιστήμια: Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο, 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις, 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Πανεπιστήμιο Frederick και UCLan Cyprus.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου είναι ο Kαθηγητής Ανδρέας 
Αναγιωτός, Αντιπρύτανης Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του 
ΤΕΠΑΚ, και ο Εθνικός Γραμματέας ο Δρ. 
Χαράλαμπος Χρυσοστόμου, Προϊστάμενος 
της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνούς 
Συνεργασίας του ΤΕΠΑΚ. Mέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου είναι οι εξής 19 
οργανισμοί, επιχειρήσεις και ενώσεις: 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ΕΒΕΛ, 
ΕΤΕΚ, Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
Ξενοδοχείο Απολλώνια, Παγκύπρια 
Ομοσπονδία Φοιτητικών Ενώσεων (ΠΟΦΕΝ), 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Πανεπιστήμιο 
Λευκωσίας, Πανεπιστήμιο Νεάπολις Κύπρου, 
Πανεπιστήμιο Frederick,  Συμβούλιο 
Αποχετεύσεων Λεμεσού, Συμβούλιο 
Υδατοπρομήθειας Λεμεσού, Συνεργατικό 
Ταμιευτήριο Λεμεσού, Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, Φίλοι του ΤΕΠΑΚ, 
Hellenic Coppers Mines Ltd, Medochemie, 
Remedica Ltd. και Honorary Members. 

Το IAESTE Cyprus αναλαμβάνει την 
εξερχόμενη κινητικότητα Κυπρίων 
φοιτητών σε φορείς του εξωτερικού και 
την εισερχόμενη απασχόληση φοιτητών 
του εξωτερικού σε παραγωγικούς φορείς 
της Κύπρου (βιομηχανία, ημικρατικούς 
φορείς, τραπεζικούς οργανισμούς, 
εταιρείες κτλ.) με σκοπό την προώθηση 
της εκπαίδευσης και της γνώσης των 
φοιτητών, και την ενίσχυση της τεχνικής 
και επαγγελματικής τους άσκησης.

Από το 2012, πάνω από 20 εργοδότες 
υποστήριξαν το πρόγραμμα IAESTE 
Κύπρου, ανάμεσα στους οποίους Δήμοι, 
τραπεζικά ιδρύματα, ξενοδοχειακές 
μονάδες, φαρμακευτικές εταιρείες, 
Συμβούλια, πολυκλινικές και 
εταιρείες του ιδιωτικού τομέα.
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Αναλυτικά η αυξητική ροή της εξερχόμενης 
μαθησιακής κινητικότητας ατόμων:

ΕΞΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ERASMUS 

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Εξερχόμενοι 
Φοιτητές για 
Σπουδές-  
Erasmus Studies 16 12 9 12

Εξερχόμενοι 
Φοιτητές για 
Πρακτική Άσκηση 
Erasmus  
Placements 3 7 11 18

Εξερχόμενο 
Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό για 
Διδασκαλία και 
Εκπαίδευση 7 7 8 4

Εξερχόμενο  
Διοικητικό/
Ακαδημαϊκό  
Προσωπικό για 
Εκπαίδευση/
Επιμόρφωση 7 7 9 11

ΣΥΝΟΛΟ 
ΑΝΤΑΛΛΑΓΩΝ
ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 33 33 37 45

Αναλυτικά η αυξητική ροη της εισερχόμενης 
μαθησιακής κινητικότητας ατόμων:

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ 
ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ERASMUS 

2010/
2011

2011/
2012

2012/
2013

2013/
2014

Εισερχόμενοι 
Φοιτητές για 
Σπουδές 20 19 30 21

Εισερχόμενοι 
Φοιτητές για 
γλωσσικά 
μαθήματα – EILC 10 12 10 /

Εισερχόμενοι 
Φοιτητές για 
Πρακτική άσκηση 10 9 13 23

Εισερχόμενο 
Ακαδημαϊκό 
Προσωπικό 
για Διδασκαλία  
Εκπαίδευση 5 12 8 26

Εισερχόμενο 
Διοικητικό 
Προσωπικό για 
Εκπαίδευση 5 16 26 22

ΣΥΝΟΛΟ  
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ
ΑΝΑ ΧΡΟΝΙΑ 50 68 87 92

σύναψη Διμερών Συμφωνιών Συνεργασίας  
με Πανεπιστήμια της Ευρώπης, που από την 
1/1/2014 έχουν επονομαστεί σε 
Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες, ανταλλαγές 
φοιτητών για σπουδές και πρακτική άσκηση, 
ανταλλαγές ακαδημαϊκού όπως και διοικητικού 
προσωπικού, σε συνεργαζόμενα πανεπιστήμια 
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) όπως 
και τη διοργάνωση Εντατικών Προγραμμάτων 
(Erasmus IP). Επιπλέον το Γραφείο 
Κινητικότητας Erasmus παρακολουθεί τη  
σωστή εφαρμογή και χρήση του 
Παραρτήματος Διπλώματος και των ECTS  
(ποσοτικών μονάδων). Συγκεκριμένα το 
Γραφείο Κινητικότητας Erasmus:

•  διαχειρίζεται το κονδύλι που αφορά 
στην μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 
Erasmus+ Βασική Δράση 1  

•  συνάπτει συμφωνίες με τον Εθνικό Φορέα 
για την παραχώρηση των κονδυλίων

•  εκδίδει πληροφοριακό και διαφημιστικό 
υλικό για την προώθηση του Προγράμματος 

•  ανακοινώνει προσκλήσεις για υποβολή 
ενδιαφέροντος στα πλαίσια  της Βασικής 
Δράσης 1 

•  συνάπτει συμφωνίες με δικαιούχους του 
ΤΕΠΑΚ για επιχορήγηση και καταβάλλει τις 
σχετικές επιχορηγήσεις

•  παρακολουθεί την πρόοδο των 
επιχορηγούμενων κινητικοτήτων και ελέγχει 
την οικονομική τους διαχείριση με βάση τις 
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

•  οργανώνει  εβδομάδες εκπαίδευσης (Staff 
Training Weeks) σε θέματα που σχετίζονται 
με τις δραστηριότητές του

•  πληροφορεί μέσα από συναντήσεις και 
προωθεί τη μαθησιακή κινητικότητα ατόμων 

•  Συμμετέχει σε ημερίδες και εκπαιδευτικά 
σεμινάρια, προωθώντας το ΤΕΠΑΚ και 
διευρύνοντας τις συνεργασίες με άλλους 
φορείς εντός και εκτός ευρωπαϊκού χώρου 

•  Διαχειρίζεται σελίδα στα κοινωνικά μέσα ( 
facebook page) https://www.facebook.com/
pages/Erasmus-at-Cyprus-University-of-Tec
hnology/967682303249207?ref=hl

Διαπανεπιστημιακές Συμφωνίες Erasmus 
Το γραφείο Κινητικότητας Erasmus 
υποστηρίζει την σύναψη Διαπανεπιστημιακών  
συμφωνιών Erasmus (Interinstitutional  
Agreements)  με συνεργαζόμενα τριτοβάθμια 

ιδρύματα για σκοπούς υλοποίησης της 
μαθησιακής  κινητικότητας. Το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο παρόν στάδιο  
διαθέτει  115  ανανεωμένες τμηματικές 
Διμερείς Συμφωνίες με όλες σχεδόν τις 
ευρωπαϊκές χώρες που λαμβάνουν μέρος  
στο Πρόγραμμα, στην πλειοψηφία των 
τμημάτων του.

Εξερχομένη Κινητικότητα Erasmus 
Σε ότι αφορά την εξερχόμενη κινητικότητα 
(Outgoing Mobility)  συνολικά μέχρι τώρα 
από το 2008-2009 μέχρι την ακαδημαϊκή 
χρονιά 2013-2014, 58 φοιτητές μας 
χρηματοδοτήθηκαν για Σπουδές Erasmus 
και άλλοι 42 φοιτητές για τοποθέτηση 
και πρακτική άσκηση. Ακολούθως 
ανταλλαγές πραγματοποιηθήκαν από  
πλευράς ακαδημαϊκού και διοικητικού 
προσωπικού, που είχε την ευκαιρία να 
επισκεφθεί τα συνεργαζόμενα Πανεπιστήμια 
αλλά και επιχειρήσεις του εξωτερικού. 
Συνολικά από το 2008 μέχρι το 2014 
έχουν μετακινηθεί για διδασκαλία και 
εκπαίδευση, 74 μέλη του ακαδημαϊκού και 
διοικητικού προσωπικού του ΤΕΠΑΚ.

Εισερχόμενη Κινητικότητα Erasmus 
Aπο την ακαδημαϊκή χρονιά  2009-2010 
μέχρι το τέλος της ακαδημαϊκής χρονιάς 
2013-2014, το Γραφείο Κινητικότητας 
Erasmus έχει φιλοξενήσει συνολικά 91 
εισερχόμενους φοιτητές  για σπουδές 
και 58 φοιτητές για πρακτική άσκηση σε 
οργανισμούς επιχειρήσεις της Κύπρου αλλά 
και σε εργαστήρια των τμημάτων του, όπως 
και 49 φοιτητές για τα καλοκαιρινά μαθήματα 
ελληνικής γλώσσας, κατά τις χρονιές 
2009-2013. Με την εισαγωγή  του νέου 
προγράμματος Erasmus+ θα υποστηρίζεται 
πλέον η διαδικτυακή εκμάθηση γλωσσών 
(on line linguistic learning) για τις ευρέως 
ομιλούμενες γλώσσες της Ε.Ε, επομένως 
τα εντατικά μαθήματα γλώσσας δεν θα 
πραγματοποιούνται.  Το τμήμα Επικοινωνίας 
και Σπουδών Διαδικτύου  συνεχίζει να 
σημειώνει τη μεγαλύτερη εισερχόμενη 
κινητικότητα φοιτητών καθότι προσφέρει 
αγγλόφωνο πρόγραμμα σπουδών κατά 
το εαρινό εξάμηνο της ακαδημαϊκής 
χρονιάς.  Επιπρόσθετα, επισκέφτηκαν 
το πανεπιστήμιο μας 127 μέλη ΔΕΠ 
και μέλη προσωπικού  είτε στα πλαίσια 
κατάρτισης είτε στα πλαίσια διδασκαλίας.

 05
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Εξασφάλιση του DS LABEL  
Κατά την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014,  
μετά από επιτυχή υποβολή σχεδίου εκ 
μέρους του Γραφείου Κινητικότητας Erasmus 
σε συνεργασία με την Υπηρεσία Σπουδών και 
Φοιτητικής Μέριμνας, απενεμήθη στο 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, τιμητική 
διάκριση για το Παράρτημα Διπλώματος (Di-
ploma Supplement Label). Πιο συγκεκριμένα, 
το DS Label αποτελεί τιμητική διάκριση που 
πιστοποιεί την ορθή χορήγηση του 
Παραρτήματος Διπλώματος από ένα 
Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανώτατης Εκπαίδευσης. 
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Γενική Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) απονέμει τις 
τιμητικές διακρίσεις DS Labels σε Ιδρύματα 
Ανώτατης Εκπαίδευσης τα οποία χορηγούν 
ορθά το Παράρτημα Διπλώματος (Diploma 
Supplement – DS).

Συμμετοχή αποφοίτων στη μαθησιακή 
κινητικότητα: Στα πλαίσια του προγράμματος 
Erasmus+ μαθησιακή κινητικότητα νέων 
αποφοίτων , και σε συνεργασία του Τμήματος 
Νοσηλευτικής και του Γραφείου 
Κινητικότητας Erasmus του ΤΕΠΑΚ, 11 
απόφοιτοι της Νοσηλευτικής, του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
επιλέγηκαν για τρίμηνη εκπαίδευση και διετή 
εργοδότηση σε νοσοκομειακή μονάδα, και 
πιο συγκεκριμένα στο BMI Healthcare Lim-
ited, του Ηνωμένου Βασιλείου.

Το πρώτο Erasmus IP στο ΤΕΠΑΚ: Μετά 
από επιτυχή υποβολή πρότασης εκ μέρους 
του Γραφείου Κινητικότητας Erasmus σε 
συνεργασία με το Τμήμα Πολυμέσων  
και Γραφικών Τεχνών, το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου φιλοξένησε το πρώτο 
στο είδος του Erasmus IP με τίτλο Semiotic 
Theories and Advertising Practices (STAP), 
τον Ιούνιο του 2014, δίνοντας την ευκαιρία  
σε ακαδημαϊκούς και ερευνητές να εξετάσουν 
τη Σημειωτική μέσα από το πρίσμα της 
Διαφημιστικής Επικοινωνίας, με 
διεπιστημονική προσέγγιση και με ποικιλία 
απόψεων. Το Πρόγραμμα STAP συντονίστηκε 
από το εργαστήριο Σημειωτικής και Οπτικής 
Επικοινωνίας στο Τμήμα Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών σε συνεργασία με το 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 
το New Bulgarian University, το 
Πανεπιστήμιο του Τορίνου και το Τμήμα 

Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

2nd Erasmus Staff Training Week:  
Στα πλαίσια του δέκατου Συνέδριου των 
Ιδρυματικών Συντονιστών Erasmus, European 
Association of Erasmus Coordinators- ΕΑΕC, 
το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus  
διοργάνωσε με επιτυχία την δεύτερη 
εβδομάδα Εκπαίδευσης και Κατάρτισης,  
από τις 28 Απριλίου- 2 Μάιου 2014, που 
έλαβε χώρο σε Λευκωσία και Λεμεσό. Την 
εβδομάδα εκπαίδευσης και κατάρτισης που 
οργάνωσε το Γραφείο Κινητικότητας Erasmus, 
παρακολούθησε ακαδημαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό από τα Πανεπιστήμια University 
College South Denmark, Pädagogische Hoch-
schule Wien, West Pomeranian University of 
Technology Poland, Glasgow Caledonian Uni-
versity UK, Czech University of Life Sciences 
Prague, καθώς και μέλος της αντιπροσωπείας 
της Άγιας Πετρούπολης. Στα πλαίσια της 
εβδομάδας εκπαίδευσης και κατάρτισης, 
συζητήθηκαν περαιτέρω οι ευκαιρίες 
συνεργασίας μέσα από την Κινητικότητα Eras-
mus, την Διεθνή Συνεργασία, το Europe Di-
rect Limassol και IAESTE, τις ευκαιρίες 
αξιοποίησης που προσφέρονται μέσα από 
την Διασύνδεση με τη Βιομηχανία.

Επιπρόσθετα, η λειτουργός του γραφείου  
Erasmus του ΤΕΠΑΚ που ορίστηκε ως 
πρέσβειρα των Κύπριων φοιτητών Erasmus, 
κατά τους εορτασμούς των 25 χρόνων το 
2012, παρευρέθηκε μετά από πρόσκληση  
στις 9-10/10/2014 σε συνέδριο στις 
Βρυξέλλες με θέμα «European Education, 
Training and Youth Forum 2014» υπό την 
ιδιότητα της ως πρέσβειρα Erasmus.

Κέντρο Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης 
Europe Direct Λεμεσού 
Το Europe Direct Λεμεσού είναι Κέντρο 
Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης που ξεκίνησε  
τη λειτουργία του τον Ιανουάριο 2013.  
Το Κέντρο που εδρεύει στο Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και υπάγεται στην 
Υπηρεσία Έρευνας και Διεθνούς Συνεργασίας, 
έχει επιλεγεί ως φορέας υποδοχής από την 
Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 
στην Κύπρο. Το Κέντρο συγχρηματοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Το Europe Direct Λεμεσού υποστηρίζεται 
από 11 Συνεργάτες, από τους Δήμους της 

Μείζονος Λεμεσού (Δήμος Λεμεσού, Δήμος 
Αγίου Αθανασίου, Δήμος Γερμασόγειας, 
Δήμος Μέσα Γειτονιάς, Δήμος Ύψωνα, Δήμος 
Κάτω Πολεμιδιών), το Δήμο Γεροσκήπου, το 
Δήμο Δερύνειας, το Δήμο Αμμοχώστου, την 
Κοινότητα Παλώδιας καθώς και την 
Αναπτυξιακή Εταιρεία Λεμεσού.

Το Κέντρο ανήκει στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο 
Europe Direct που αποτελείται από 500 
Κέντρα στα 28 κράτη μέλη της ΕΕ. Το Europe 
Direct Λεμεσού απευθύνεται προς όλους 
τους πολίτες και οργανωμένους φορείς της 
κοινωνίας, με σκοπό να τους  μεταφέρει την 
Ευρωπαϊκή πληροφόρηση με εύκολο και 
προσβάσιμο τρόπο. 

Το Κέντρο ως σημείο πληροφόρησης έρχεται 
καθημερινά σε επαφή με τους πολίτες και 
παρέχει απαντήσεις στα ερωτήματα τους. 
Τους τελευταίους 12 μήνες  έχουν έρθει σε 
επαφή με το Κέντρο πέραν των 4000 πολιτών 
και όλοι έχουν λάβει απαντήσεις το αργότερο 
μέσα σε 3 εργάσιμες μέρες μετά την υποβολή 
του ερωτήματός τους.

Για υλοποίηση των στόχων του 
χρησιμοποιούνται τα παρακάτω εργαλεία 
ενημέρωσης και επικοινωνίας (12 μήνες - 
περίοδος 01/10/2013- 30/09/2014):

•  Ιστοσελίδα: Συνολικά έχουν γίνει 500 
αναρτήσεις  και η ιστοσελίδα έχει δεχτεί 
15.000 επισκέπτες , εκ των οποίων οι 
10.000 είναι μοναδικοί επισκέπτες (http://
europedirect.cut.ac.cy) 

•  Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης: Το Κέντρο 
διατηρεί λογαριασμό στο Facebook  
(https://www.facebook.com/europedirectli-
massol) και στο Twitter (www.twitter.com/
EuropeDirectLim) 

•  Ενημερωτικό Δελτίο: Κατά την χρονική 
περίοδο που αναφέρεται πιο πάνω έχουν 
εκδοθεί 6 τεύχη, που έχουν αποσταλεί  
σε 7000 συνδρομητές. 

•  Τηλεόραση - «Ευρωπαϊκό τηλεοπτικό 
Ένθετο» στον τηλεοπτικό σταθμό Capital:  
Από την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου και κάθε 
βδομάδα στις 6 το απόγευμα, ο γενικός 
υπεύθυνος του Europe Direct Λεμεσού  
Δρ Xαράλαμπος Χρυσοστόμου, συζητά με 
το δημοσιογράφο Θωμά Παΐση για όλη την 
ευρωπαϊκή επικαιρότητα και τις ευκαιρίες 
από την ΕΕ. 

•  Ραδιόφωνο - στον παγκύπριο ραδιοφωνικό 
σταθμό Κανάλι 6:  
-   Εβδομαδιαίο Ένθετο:  Κάθε Παρασκευή, 

στο πρωινό ένθετο «Η Ευρώπη για σένα, 
ο Δρ Χαράλαμπος Χρυσοστόμου απαντά 
σε ερωτήματα πολιτών σε θέματα που 
αφορούν κυρίως δικαιώματα πολιτών, 
ευκαιρίες χρηματοδότησης, πρακτική 
άσκηση και θέσεις εργασίας στην ΕΕ.

   -  Εβδομαδιαία Εκπομπή: Κάθε Τετάρτη 
απόγευμα από τις 18 Σεπτέμβριου 2013 
στις 17:00- 18:00 ο Δρ Χαράλαμπος 
Χρυσοστόμου, μαζί με το δημοσιογράφο 
Χάρη Παναγιώτου υποδέχονται 
διαφορετικούς καλεσμένους και  
συζητούν ευρωπαϊκά θέματα και θέματα 
Ευρωεκλογών  στην εκπομπή «Η Ευρώπη 
για τους πολίτες: Ο Δρόμος προς τις 
Ευρωεκλογές.

•  Εκδηλώσεις και Ημερίδες: Κατά τη 
διάρκεια της χρονικής περιόδου 
01/10/2013- 30/09/2014 πραγματοποιήθηκε 
μεγάλος αριθμός εκδηλώσεων και 
ημερίδων, οι κυριότερες από τις οποίες 
αναφέρονται πιο κάτω: 
-   Ενημερωτικές επισκέψεις σε σχολεία 

μέσης εκπαίδευσης της επαρχίας 
Λεμεσού Οκτώβριος 2013 – Μάρτιος 
2014. Ενημερώθηκαν 730 μαθητές. 

   -  Ανοιχτός Διάλογος για το Μέλλον της 
Ευρώπης – 28 Νοεμβρίου 2013: Η 
εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στους 
Χαρουπόμυλους του Λανίτη, Λεμεσός.  
Η Ευρωπαία Επίτροπος Εκπαίδευσης, 
Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας 
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κα. Ανδρούλλα Βασιλείου συζήτησε 
θέματα αναφορικά με τους νέους. 
Συμμετείχαν 250 άτομα.

   -  Ευρωπαϊκές Ημέρες Εργασίας – Νεολαία 
σε Κίνηση 22 -23 Νοεμβρίου 2013:  
Οι ενημερωτικές ημερίδες 
πραγματοποιήθηκαν στο Κέντρο 
Φιλοξένια, Λευκωσία, πέραν των 1000 
ατόμων έλαβαν ενημέρωση.

   -  Προοπτικές Επίλυσης του Κυπριακού και 
Επανένωσης της Κύπρου– 26 Μαρτίου 
2014: Πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό 
Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, 
όπου κύριος ομιλητής ήταν κ. Μεχμέτ Αλί 
Ταλάτ, πρώην ηγέτης της Τουρκοκυπριακής 
Κοινότητας, με τη συμμετοχή 120 ατόμων.

   -  Ευρωδιάλογος: Δημόσια Συζήτηση με 
τους πολίτες με θέμα τις Ευρωεκλογές  
– 5 Μαΐου 2014: Πραγματοποιήθηκε  
στο Αμφιθέατρο Πεύκιος Γεωργιάδης 
όπου συμμετείχαν εκπρόσωποι πολιτικών 
κομμάτων με κοινοβουλευτική 
εκπροσώπηση. Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν 100 άτομα.

   -  Σειρά Εργαστηρίων για Ανάπτυξη 
Δεξιοτήτων για Εξεύρεση Εργασίας η 
οποία διήρκησε από τις 24 Σεπτεμβρίου 
μέχρι τις 29 Οκτωβρίου 2014. Τα 
εργαστήρια στόχευαν στην ανάπτυξη  
και βελτίωση δεξιοτήτων για εξεύρεση 
εργασίας και από νέους φοιτητές, 
απόφοιτους και άνεργους πολίτες.  
Πραγματοποιήθηκαν κτήριο Τάσσος 
Παπαδόπουλος του ΤΕΠΑΚ.  Στα 
εργαστήρια συμμετείχαν 150 άτομα.

   -  Πανεπιστήμιο του Δημότη σε συνεργασία 
με τον Δήμο Αγ. Αθανασίου: Οι έξι 
ημερίδες πραγματοποιηθήκαν από τις 4 
Φεβρουαρίου μέχρι τις 10 Ιουνίου 2014, 
στο Πολιτιστικό Κέντρο Δήμου Αγίου 
Αθανασίου.  Στις ημερίδες συμμετείχαν  
συνολικά 400 άτομα.



ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ
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Εισαγωγή 
Το Πανεπιστήμιο μέσω του Γραφείου 
Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας Φοιτητών 
υλοποιεί πολιτικές για την 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 2014. Συνολικά υποβλήθηκαν 
660 αιτήσεις από 2000 προπτυχιακούς 
φοιτητές (33 % του συνόλου των φοιτητών)  
οι οποίες και μοριοδοτήθηκαν στην βάση 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων μετά  
από ενδελεχή έλεγχο στα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ( φορολογικές δηλώσεις , 
ασφαλιστέες αποδοχές, ιατρικά 
πιστοποιητικά, κ.α).

Κρίθηκαν ως δικαιούχοι συνολικά 329 
αιτητές για κουπόνια σίτισης , 117 αιτητές για 
επίδομα αγοράς βιβλίων και 114 αιτητές για 
επίδομα αγοράς ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Επιπρόσθετα εκδόθηκαν κουπόνια σίτισης σε 
μπλοκ για τους δικαιούχους και διατέθηκαν 
για χρήση στα Φοιτητικά Εστιατόρια.

Σωματείο Ευημερίας Φοιτητών 
Το Πανεπιστήμιο προσφέρει μέσω  
του Σωματείου Ευημερίας Φοιτητών 
χρηματική στήριξη σε φοιτητές στη 
βάση κοινωνικόοικονομικών κριτηρίων. 
Πρόκειται για ετήσιες χορηγίες-υποτροφίες 

που προκηρύσσονται και βασίζονται στα 
καθορισμένα κοινωνικό-οικονομικά κριτήρια, 
ή για έκτακτη οικονομική βοήθεια. 

Κατά τη διάρκεια του 2014 το Γραφείο 
Κοινωνικής Στήριξης και Ευημερίας 
Φοιτητών παρέλαβε 457 αιτήσεις και 
θα επιδώσει μέχρι το Δεκέμβριο τις πιο 
κάτω Υποτροφίες μέσω του Σωματείου:

Ετήσιες υποτροφίες Μητροπολίτη Λεμεσού 
κ.κ. Αθανάσιου για φοιτητές του ΤΕΠΑΚ. 
Ο Μητροπολίτης Λεμεσού κ.κ.  Αθανάσιος 
προσφέρει 12 (δώδεκα) ετήσιες υποτροφίες, 
ύψους 1.000 ευρώ έκαστη, σε φοιτητές με 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.  

Οικονομικά χορηγήματα Σωματείου 
Ευημερίας Φοιτητών 
Το Σωματείο προσφέρει ετήσιο οικονομικό 
χορήγημα ύψους €1.000 ευρώ, σε 10 
φοιτητές  με κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα.

Ετήσιες υποτροφίες Συνεργατικού 
Ταμιευτηρίου Λεμεσού 
Το Συνεργατικό Ταμιευτήριο Λεμεσού 
προσφέρει 2  (δύο) ετήσιες υποτροφίες, 
ύψους €1.000  ευρώ έκαστη σε φοιτητές  
με κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Υποτροφίες FUNRAISING 
Το FUNRAISING προσφέρει αριθμό 
υποτροφιών ύψους €1.000  ευρώ έκαστη  
σε φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα.

Ετήσιες υποτροφίες Σωματείου  
«Φίλων ΤΕΠΑΚ» 
Το Σωματείου «Φίλοι του ΤΕΠΑΚ»  
προσφέρει 2 (δύο) ετήσιες υποτροφίες, 
ύψους €1.000 ευρώ σε  φοιτητές με 
κοινωνικοοικονομικά προβλήματα.

Ετήσιες Υποτροφίες Δρ Χρίστου Αλωνεύτη 
Ο Δρ Χρίστος Αλωνεύτης προσφέρει τρεις 
(3) ετήσιες υποτροφίες ύψους €1.000 ευρώ 
σε  φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα του τμήματος Νοσηλευτικής.

Υποτροφία του Κέντρου Παροχής 
Κοινωνικών Υπηρεσιών  
Αντρέας Σοφοκλέους 
Το Κέντρο Παροχής Κοινωνικών Υπηρεσιών 
Αντρέας Σοφοκλέους προσφέρει μια (1) 
υποτροφία ύψους €1.000 ευρώ σε φοιτητή/
τρια του τμήματος Επικοινωνίας και Σπουδών 
Διαδικτύου με κοινωνικο-οικονομικά 
προβλήματα. Επιπρόσθετα, θα πρέπει ο 
φοιτητής /τρια να διατηρεί μέχρι στιγμής 
συνολικό μέσο σταθμικό όρο 7.5 και άνω.

Υποτροφία ΣΥΤΕΠΑΚ 
Η Συντεχνία Υπαλλήλων του ΤΕΠΑΚ 
προσφέρει 1 (μία) ετήσια υποτροφία ύψους 
€1.000 ευρώ και μια ετήσια Υποτροφία των 
500 ευρώ.

Υποτροφία Κωνσταντίνου Μακρή 
Ο ακαδημαϊκός του ΤΕΠΑΚ Δρ Κωνσταντίνος 
Μακρής προσφέρει 1 (μία) ετήσια 
υποτροφία-βραβείο ύψους €1.000 ευρώ σε 
ένα φοιτητή οποιουδήποτε έτους ή τμήματος, 
στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων. 
Ο συντελεστής βαρύτητας στο καθορισμό 
των τελικών μορίων θα είναι 50% για τα 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και 50% για  
την ακαδημαϊκή επίδοση. 

Υποτροφία Παναγιώτη Ζαφείρη 
Ο ακαδημαϊκός του ΤΕΠΑΚ Δρ Παναγιώτης 
Ζαφείρης προσφέρει 1 (μία) υποτροφία-
βραβείο ύψους €1.000 ευρώ σε φοιτητή 4ου 
έτους της Σχολής Καλών και Εφαρμοσμένων 
Τεχνών, στη βάση κοινωνικοοικονομικών 
κριτηρίων. Ο συντελεστής βαρύτητας στο 

καθορισμό των τελικών μορίων θα είναι 50% 
για τα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια και 50% 
για την ακαδημαϊκή επίδοση.   

Υποτροφίες Φοιτητικής Ένωσης ΤΕΠΑΚ 
Η Φοιτητική Ένωση του ΤΕΠΑΚ προσφέρει  
2 (δύο) υποτροφίες ύψους €1.000 ευρώ  
σε  φοιτητές με κοινωνικοοικονομικά 
προβλήματα.

Επιπρόσθετα, ετοιμάστηκε αναλυτικό 
εγχειρίδιο Υποτροφιών και Βραβείων που 
δικαιούνται οι φοιτητές του ΤΕΠΑΚ να 
διεκδικήσουν από φορείς και οργανισμούς  
σε όλη τη Κύπρο το οποίο και δόθηκε  
στους φοιτητές.

Υποτροφίες σε Μεταπτυχιακούς Φοιτητές 
στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων 
Εφαρμόστηκε πλαίσιο παραχώρησης 
Υποτροφιών για Μεταπτυχιακές σπουδές  
στη βάση κοινωνικό-οικονομικών κριτηρίων. 
Το Γραφείο Κοινωνικής Στήριξης και 
Ευημερίας παρέλαβε 48αιτήσεις τις οποίες 
και αξιολόγησε. 

Με βάση το εγκεκριμένο πλαίσιο πολιτικής 
για Παραχώρηση Υποτροφιών για 
Μεταπτυχιακές Σπουδές, ο αριθμός των 
Υποτροφιών κατανεμήθηκε με εισήγηση  
στην Επιτροπή Ευημερίας. Κατανεμήθηκαν  
19 πλήρεις υποτροφίες και 14 μερικές 
υποτροφίες (50%) σε 33 συνολικά 
δικαιούχους.

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.  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΤΗΡΙΞΗ  
ΚΑΙ ΕΥΗΜΕΡΙΑ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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Η συνολική αξία των Υποτροφιών  
ανήλθε σε €80.000 ευρώ.

Σίτιση 
Για την εξυπηρέτηση της πανεπιστημιακής 
κοινότητας λειτουργεί πανεπιστημιακό 
εστιατόριο στην πλατεία Ηρώων, κυλικείο 
στις εγκαταστάσεις επί της οδού Αθηνών  
και Φοιτητικό Καφενείο στην πλατεία Ηρώων.  
Οι εν λόγω χώροι λειτουργούν υπό την 
εποπτεία του Γραφείου Στήριξης και 
Κοινωνικής Ευημερίας, με ελεγχόμενο 
τιμοκατάλογο που περιλαμβάνει ιδιαίτερα 
χαμηλές τιμές. Στο εστιατόριο οι 
δικαιούχοι κουπονιών σίτισης δικαιούνται 
να τα χρησιμοποιούν για γεύματα. 
Μέσω της Επιτροπής Διαχείρισης 
Καφεστιατορίων και Κυλικείων ελέγχονται 
συστηματικά θέματα όπως η ποιότητα 

και η ποσότητα των εδεσμάτων, τα 
επίπεδα  καθαριότητας και υγιεινής, η 
εξυπηρέτηση, και το ωράριο λειτουργίας.

Από τον Ιανουάριο του 2013, η Ιερά 
Μητρόπολη Λεμεσού , ξεκίνησε να 
προσφέρει δωρεάν γεύμα καθημερινά 
σε 100 φοιτητές στο εστιατόριο 
της Μητρόπολης Αρχονταρίκι. 

Από το Σεπτέμβριο του 2014, προσφέρεται 
δωρεάν γεύμα στην Ιερά Μητρόπολη 
Λεμεσού σε 210 φοιτητές ημερησίως.

Στέγαση  
Το Γραφείο Στέγασης εφαρμόζει τις πολιτικές 
που αφορούν τα θέματα στέγασης των 
φοιτητών. Υλοποιούνται προγράμματα 
διαμονής σε φοιτητικές εστίες στη βάση 
κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων, παρέχεται 
βοήθεια σε νέους φοιτητές για εξασφάλιση 
στέγης από ιδιώτες μέσα από κατάλογο με 
διαθέσιμα διαμερίσματα, ο οποίος τηρείται.

Επιπλέον, εφαρμόζονται τα Προγράμματα 
Προσωρινής Διαμονής, Θερινής Διαμονής 
και Ειδικής Διαμονής.

Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
διαχειρίζεται 9 κτήρια, στο κέντρο της 
Λεμεσού, τα οποία περιλαμβάνουν 140 
διαμερίσματα, με 179 κλίνες. Κατα την 
έναρξη της ακαδημαϊκής χρονιάς 2014-
15 λειτούργησε το νέο κτήριο φοιτητικών 
εστιών "ΚΤΙΣΙΣ" δυναμικότητας 32 κλινών. 
Όλα τα διαμερίσματα στις φοιτητικές 
εστίες είναι πλήρως επιπλωμένα και 
εξοπλισμένα. Διατίθενται  σε φοιτητές, 
στη βάση κοινωνικοοικονομικών 
κριτηρίων και με ενοίκιο το 50% του 
συνολικού κόστους ενοικίασης. Στις 
τιμές ενοικίου συμπεριλαμβάνονται 
η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος, 
νερού, η καθαριότητα κοινόχρηστων 
χώρων, και η σύνδεση με το διαδίκτυο. 

Κατά τη θερινή περίοδο, το Πανεπιστήμιο 
διαθέτει όλα τα διαμερίσματα των 
Φοιτητικών Εστιών προς ενοικίαση σε 
άτομα, Φορείς, Αρχές, Οργανισμούς 
που επισκέπτονται την πόλη για τους 
θερινούς μήνες. Για το πρόγραμμα "θερινής 
διαμονής", το 2014 παραχωρήθηκαν 45 
κλίνες σε κτήρια των φοιτητικών εστιών, 
φιλοξενώντας συνολικά 90 περίπου άτομα.

Επιπροόσθετα, το ΤΕΠΑΚ εφαρμόζει πολιτική 
για την λειτουργία «Δικτύου συνεργαζομένων 
υποστατικών με το ΤΕΠΑΚ». 

Συνολικά αυτή τη στιγμή στο «Δίκτυο» 
είναι ενταγμένα 20 ιδιωτικά κτήρια  117 
διαμερισμάτων, δυναμικότητας 155 κλινών 
στο «Δίκτυο».  Συγκριμένα είναι ενταγμένα 
στο «Δίκτυο» 58 Στούντιο, 36 μονάρια, 
24 δυάρια και 5 τριάρια. Αυτή τη στιγμή 
έχουν ενοικιαστεί 109 διαμερίσματα 
(141 κλίνες), ποσοστό 91% και τα 
έσοδα από το τέλος €50 για υπογραφή 
συμβολαίων ανέρχονται στα €5450.

Παραμένουν αδιάθετα 8 διαμερίσματα 
(14 κλίνες), εκ των οποίων στο κέντρο 
της πόλης 4 διαμερίσματα (6 κλίνες). Την 
περσινή χρονιά την αντίστοιχη περίοδο 
είχαν ενοικιαστεί 90 διαμερίσματα ή 121 
κλίνες, ποσοστό 77%, ενώ  παράμεναν 
αδιάθετα 21 διαμερίσματα . Συνεπώς 
παρουσιάζεται μια σημαντική βελτίωση στο 
ποσοστό πληρότητας των διαμερισμάτων.

Το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσία Σπουδών 
και Φοιτητικής Μέριμνας προχώρησε στην 
υπογραφή μνημονίου συνεργασίας με τους 
ιδιοκτήτες, όπως προνοούν και οι κανόνες 
που ενέκριναν οι αρχές του ΤΕΠΑΚ. 

Ακολούθως ανακοινώθηκε στην ιστοσελίδα 
του ΤΕΠΑΚ η έναρξη του «Δικτύου» και 
στάλθηκε ενημερωτικό μήνυμα σε όλους τους 
φοιτητές. Στην ιστοσελίδα δημιουργήθηκε 
σύνδεσμος, στον οποίο υπάρχουν όλες οι 
πληροφορίες σχετικά με το «Δίκτυο». Κατά 
τις εγγραφές των πρωτοετών φοιτητών έγινε 
παρουσίαση για το «Δίκτυο» και σε όσους 
ενδιαφέρονταν δινόταν σε έντυπη μορφή ο 
κατάλογος με τα διαθέσιμα διαμερίσματα. 

Καταληκτικά η τρίτη χρονιά εφαρμογής της 
νέας πολιτικής κρίνεται επιτυχημένη, εφόσον 
έχουν ενοικιαστεί μέχρι στιγμής 141 κλίνες  
σε σχέση με 128 πέρσι και 64 πρόπερσι 
(αύξηση πέραν του 100% σε δύο χρόνια). 
Συνολικά από 76 κλίνες που διέθετε το 

Δίκτυο, έχει τώρα φτάσει στις 155 (αύξηση 
πέραν του 100%). Όσο αφορά τα έσοδα αυτά 
αυξήθηκαν από €2350 ευρώ σε €5450 ευρώ. 

Όσον αφορά στις διαδικασίες που είχαν 
καθοριστεί στους Κανόνες, Κριτήρια και 
διαδικασίες συνεργασίας με ιδιώτες, 
θεωρούμε ότι υλοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα 
προβλήματα και κρίνονται ως ικανοποιητικές 
και δεν χρειάζεται προς το παρόν 
τροποποίηση τους.

Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης 
Το Χειμερινό Εξάμηνο 2014 το Γραφείο 
Συμβουλευτικής μετονομάστηκε σε Κέντρο 
Φοιτητικής Ανάπτυξης, το οποίο αποτελείται 
από το Κέντρο Συμβουλευτικής, το Κέντρο 
Φοιτητών με Αναπηρίες και με την παροχή 
νέων υπηρεσιών μέσα από το Κέντρο 
Μάθησης και το Κέντρο Πρόληψης Χρήσης 
Ουσιών. 

Κατά το 2014, το Κέντρο Φοιτητικής 
Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου 
πραγματοποίησε 240 συναντήσεις με 
φοιτητές  για ψυχοθεραπεία ή για σχεδιασμό 
εξατομικευμένου προγράμματος στήριξης 
με διευκολύνσεις και φροντιστηριακή 
στήριξη με φοιτητές δικαιούχους, οι 
οποίοι είναι φοιτητές και φοιτήτριες με 
σοβαρά ιατρικά, μαθησιακά και ψυχολογικά 
προβλήματα. Κατά το Εαρινό εξάμηνο 
2014, 47 φοιτητές έλαβαν στήριξη μέσω 
εξατομικευμένου προγράμματος ενημέρωσης 
του αντίστοιχου Τμήματος, ακαδημαϊκές 
και άλλες στοχευμένες διευκολύνσεις 
κατά τις εξεταστικές περιόδους και 
κατά τη διάρκεια του εξαμήνου. Τις 
ανάλογες διευκολύνσεις είχαν 50 φοιτητές 
κατά το Χειμερινό εξάμηνο 2014. 

Στα πλαίσια στήριξης φοιτητών με ειδικές 
ανάγκες, το Κέντρο Φοιτητικής Ανάπτυξης 
διαχειρίζεται συγκεκριμένο κονδύλι, το 
οποίο καλύπτει φροντιστηριακή στήριξη, 
συνοδεία και άλλες υπηρεσίες στήριξης 
προς τους φοιτητές. Σε αυτό το πλαίσιο 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 660

ΚΟΥΠΟΝΙΑ ΣΙΤΙΣΗΣ €359,268

ΑΓΟΡΑ ΒΙΒΛΙΩΝ €35,100

ΑΓΟΡΑ Η/Υ €57,000

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ €147,000

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ €10000

ΣΥΝΟΛΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) €608,368

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΤΟΣ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 660

ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΙΤΗΤΩΝ ΕΠΙ 

ΤΟΥ   

ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ 

ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ 33%

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΚΟΥΠΟΝΙΑ 

ΣΙΤΙΣΗΣ

329

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΓΟΡΑΣ  

ΒΙΒΛΙΩΝ

117

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΑΓΟΡΑΣ  

Η/Υ

114

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ

95

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ 

ΧΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

10
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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 3 χ 3, ανώμαλο δρόμο.

Πανεπιστημιακά Πρωταθλήματα ΚΟΠΑ - 
Αγωνιστικός Αθλητισμός - Τουρνουά 
Η ομάδα του Futsal μετά από τις 3 
συνεχόμενες κατακτήσεις πρωταθλήματος, 
αυτή την χρονιά τερμάτισε στην 4η θέση. 
Παράλληλα συμμετείχαμε με αξιώσεις  
στο πρωτάθλημα πετόσφαιρας γυναικών, 
καλαθόσφαιρα ανδρών αλλά και γυναικών, 
στο πρωτάθλημα αντισφαίρισης γυναικών, 
όπου κερδίσαμε την 1η θέση στο διπλό 
γυναικών, στην  επιτραπέζια αντισφαίριση, 
στον ανωμάλου δρόμου και στο Τζούντο, 
όπου είχαμε  δυο πρώτες θέσης στις 
γυναίκες, στις κατηγορίες 69 kg και 72 Kg.

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 συμμετείχαμε το 2014 στο  
Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Πρωτάθλημα 
EUSA που διεξήχθη στο Ρότερνταμ της 
Ολλανδίας . Η ομάδα μας κατάφερε να 
περάσει από τη φάση των ομίλων και να 
φθάσει μέχρι τους 16 της διοργάνωσης,  
όπου αποκλείστηκε από την φιναλίστ  
ομάδα της Κροατίας.

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

Επιλέγηκαν τα πιο κάτω αθλήματα ως 
φαίνονται στον πιο κάτω αναλυτικό πίνακα. 

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 -  ΦΟΑ 
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 διαμέσου του Γραφείου 
Αθλητισμού με σειρά αθλημάτων που 
φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα.

Εκδηλώσεις Μαζικής Δραστηριότητας  
και Προσφοράς στο Κοινωνικό Σύνολο  
Όλο  το προσωπικό του Γραφείου 
Αθλητισμού μέσα από τη προσφορά του και 
συμμετοχή σε εκδηλώσεις μαζικής 
δραστηριότητας βοηθά σημαντικά στην 
πραγματοποίηση της διοργάνωσης των 
Λεμεσίων με τη στελέχωση σημείων για 
εγγραφές αθλητών τόσο κατά την εκκίνηση 
όσο και κατά τον τερματισμό των αγώνων 
δρόμου σε δημόσιο δρόμο. 

Παράλληλα υποστήριξε και υποστηρίζει 
ενεργά με το προσωπικό του όσο και με 
ενδιαφερόμενους εθελοντές από τη 
Πανεπιστημιακή κοινότητα τη διοργάνωση 
του Διεθνούς Μαραθωνίου Λεμεσού ΓΣΟ.
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έκαστο εξάμηνο έλαβαν ατομική ή ομαδική 
φροντιστηριακή στήριξη σε μαθήματα 
37 φοιτητές εκ των οποίων οι δύο είχαν 
συνοδεία σε όλες τις διακινήσεις τους στο 
χώρο του Πανεπιστημίου. Η ατομική και 
φροντιστηριακή στήριξη αφορούσε 34 
διαφορετικά θέματα το εαρινό εξάμηνο και 
σε 50. Για την παροχή φροντιστηριακής 
στήριξης, υπήρξε συνεργασία με 19 
συνεργάτες κατά το εαρινό εξάμηνο 
2014 και με 15 συνεργάτες κατά το 
χειμερινό εξάμηνο. Ένας φοιτητής έχει 
ολόχρονη ατομική ειδική εκπαίδευση. 

Όλες οι περιπτώσεις αξιολογούνται και 
οι διευκολύνσεις αποφασίζονται μετά 
από συστηματική εξέταση των αιτήσεων 
και προσωπικών συναντήσεων των 
φοιτητών με το επιστημονικό προσωπικό 
του Κέντρου Φοιτητικής Ανάπτυξης.  

Ειδικές κατηγορίες για εισαγωγή φοιτητών  
ως υπεράριθμων 
Για τις διάφορες ειδικές κατηγορίες όπως 
περιγράφονται στο Νόμο, υποβλήθηκαν 
συνολικά 243 αιτήσεις και παραχωρήθηκαν 64 
θέσεις. Για τις θέσεις των ειδικών κατηγοριών 
δικαίωμα υποβολής αίτησης είχαν μόνο όσοι 
παρακάθισαν στις Παγκύπριες Εξετάσεις 
του 2014, είχαν εξεταστεί σε μαθήματα που 
τους επέτρεπαν πρόσβαση στα Τμήματα 
προτίμησής τους στο ΤΕΠΑΚ και είχαν 
γενικό βαθμό πρόσβαση 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 
σχετικοί Κανονισμοί και Κανόνες.

Παρουσιάσεις και Δραστηριότητες 
Προσωπικής Ανάπτυξης 
Κατά την διάρκεια του 2014 
πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία οι θεματικές 
εβδομάδες του εαρινού εξαμήνου οι οποίες 
απευθύνονταν στην φοιτητική κοινότητα και 
είχαν με ευρεία θεματολογία που 
συμπεριλάμβανε την Ανάπτυξη Δεξιοτήτων 
Μελέτης, Διαχείριση Κοινωνικού Άγχους, 
Διαχείριση Κρίσεων Πανικού, Διαχείριση 

Έμμονων Ιδεών και Ψυχαναγκαστική 
Συμπεριφορά, Άγχος Ομιλίας σε Κοινό, 
Διεκδικητική Συμπεριφορά, Ανάπτυξη 
Αυτοπεποίθησης, Δυσκολίες Ύπνου, Τεχνικές 
Μείωσης Άγχους και Προετοιμασία για 
εξετάσεις, Προετοιμασία και Παρουσίαση 
Power Point παρουσιάσεων. 

Πραγματοποιήθηκαν δύο ενημερωτικές 
δραστηριότητες σε συνεργασία με το 
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και με το 
Υπουργείο Υγείας. Η πρώτη είχε σαν θέμα 
την «Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το 
Αλκοόλ» και η δεύτερη το «Παγκόσμια 
Ημέρα Ψυχικής Υγείας: Ζώντας με τη 
Σχιζοφρένεια».

Επίσης, το Χειμερινό εξάμηνο 2014 
ανακοινώθηκαν και λειτούργησαν νέες 
ομάδες με θέματα προσωπικής ανάπτυξης 
όπως η «Επιτυχία στο Πανεπιστήμιο», «Η 
Εμπειρία του Δεύτερου και Τρίτου Έτους», 
«Τεχνικές Παρουσίασης», «Διαχείριση 
Χρόνου», «Επίλυση Προβλημάτων», 
«Χαλάρωση και Ηρεμία», «Εβδομαδιαίες 
συναντήσεις με ανάγνωση βιβλίων και 
άρθρων ψυχολογίας», καθώς και ομάδες 
θεραπείας με θέμα την Κατάθλιψη, το Άγχος 
και τις Διατροφικές Διαταραχές. 

Αθλητισμός 
Με την σύσταση του Γραφείου Αθλητισμού 
τον Ιούνιο του 2008 καθορίστηκε η 
πολιτική ανάπτυξης και δόθηκε έμφαση 
στην ανάπτυξη θαλασσίων αθλημάτων 
κυρίως της Ιστιοπλοΐας, Κωπηλασίας 
όπως και αθλημάτων μη ευρέως γνωστών 
βουνού και παραλίας όπως εξερεύνηση 
περιβάλλοντος, χιονοδρομίας. Παράλληλα 
η διάδοση του μαζικού αθλητισμού 
αλλά και η ανάπτυξη αθλημάτων μη 
ευρέως γνωστών αλλά ελκυστικών.

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 2014.    

Εσωτερικά Πρωταθλήματα Πανεπιστημίου 
Στα πρωταθλήματα δικαίωμα συμμετοχής είχε 
όλη η Πανεπιστημιακή κοινότητα, δόθηκε 
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Αθλητικοί χώροι Πανεπιστημίου 
Το Γραφείο Αθλητισμού έχει υπό την ευθύνη 
του τους πιο κάτω αθλητικούς χώρους : 
1.  Φυτίδειο Αθλητικό κέντρο ΓΣΟ  

(περιλαμβάνει 2 Γήπεδα futsal, Γήπεδο 
καλαθόσφαιρας -αντισφαίρισης, διάδρομο 
με πλαστικό τάπητα απόστασης 250 
μέτρων για Joking, ή περπάτημα, κλειστή 
αίθουσα αθλοπαιδιών, γραφεία με όλους 
τους βοηθητικούς χώρους). 

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

3.  Κλειστή αίθουσα Ά Τεχνικής Σχολής 
(περιλαμβάνει γήπεδο καλαθόσφαιρας, 
πετόσφαιρας, futsal με όλους τους 
βοηθητικούς χώρους).

4.  Παραλία (σημείο ακτής Ολυμπίου Διός 
έναντι Debenhams) περιλαμβάνει 2 γήπεδα 
beach volley και χώροι του Ναυτικού 
Ομίλου Λεμεσού, όπου γίνεται η εκμάθηση 
των αθλημάτων θαλάσσης.

Σταδιοδρομία 
Στόχος του Γραφείου Σταδιοδρομίας είναι η 
παροχή ποιοτικών υπηρεσιών επαγγελματικής 
αγωγής /συμβουλευτικής και σταδιοδρομίας 
προς όλους τους φοιτητές και απόφοιτους 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου και 
η γενικότερη σύνδεσή τους με την αγορά 
εργασίας.

Το Σεπτέμβριο του 2014 πραγματοποιήθηκε 
στο ΤΕΠΑΚ, η ημερίδα " Γαλάζια 
Σταδιοδρομία" με συμμετοχή πέραν 
των 240 μαθητών, φοιτητών, ανέργων 
και άλλων ενδιαφερομένων, οι οποίοι 
είχαν την ευκαιρία ενημέρωσης για τα 
θαλάσσια επαγγέλματα και τις προοπτικές 
εργοδότησης τους. Η ημερίδα “Γαλάζια 
Σταδιοδρομία 2014” διοργανώθηκε από το 
Γραφείο Σταδιοδρομίας του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου (ΤΕΠΑΚ) σε 
συνεργασία με το Κυπριακό Κέντρο 
Προώθησης Θαλάσσιων Μεταφορών 
Μικρών  Αποστάσεων  (CSPC) και το 
Ινστιτούτο Θαλασσίων Υποθέσεων 
Ανατολικής Μεσογείου (Mar.In.E.M.).  
Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία 
να ενημερωθούν για τα επαγγέλματα 
της Θάλασσας, συμπεριλαμβανομένων 

της Ναυτιλίας και της βιομηχανίας των 
Υδρογονανθράκων, σε ξηρά και θάλασσα. 
Η κάθε ειδικότητα παρουσιάστηκε από 
επαγγελματίες εγνωσμένου κύρους  από 
ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, οι οποίοι 
ενημέρωσαν τους παρευρισκόμενους 
για τα απαιτούμενα προσόντα, τις 
κύριες ευθύνες και αρμοδιότητες, τις 
δυνατότητες ανέλιξης καθώς και για τις 
προβλεπόμενες ανάγκες της αγοράς.

Τον Οκτώβριο του 2014, το Γραφείο 
Σταδιοδρομίας, διοργάνωσε σειρά 
Εργαστηρίων Ανάπτυξης Δεξιοτήτων για 
εξεύρεση εργασίας, σε συνεργασία με το 
Γραφείο  Europe Direct Λεμεσού, το CyHR-
MA (Κυπριακός Σύνδεσμος Διεύθυνσης 
Ανθρώπινου  Δυναμικού) και το ΚΕΣΕΑ 
(Κέντρο Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής 
Ανάπτυξης).

Πραγματοποιήθηκαν  5 τρίωρα Εργαστήρια 
στα οποία συμμετείχαν πέραν από 75 
φοιτητές, απόφοιτοι, καθώς και άνεργοι νέοι. 
Οι θεματικές ενότητες που καλύφθηκαν είναι:

• Βιογραφικό Σημείωμα Εuropass 
•  Πετυχημένη Παρουσία σε προσωπική 

συνέντευξη
• Επαγγελματική συμπεριφορά και εμφάνιση  
•  Αυτογνωσία και επαγγελματική 

συμπεριφορά 
•  Τεχνικές διαχείρισης άγχους κατά την 

αναζήτηση εργασίας 
•  Τεχνικές δημιουργικής επίλυσης 

προβλημάτων 
• Τεχνικές  διαχείρισης χρόνου
• Τεχνικές παρουσιάσεων

Η σειρά Εργαστηρίων ολοκληρώθηκε, με τη 
διενέργεια προσομοιώσεων συνεντεύξεων 
πρόσληψης (mock job interviews) από 
επαγγελματίες της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 
Δυναμικού, όπου όλοι οι συμμετέχοντες 
είχαν την ευκαιρία να λειτουργήσουν σε 
συνθήκες παρόμοιες με αυτές που 
επικρατούν σε μια κανονική συνέντευξη 
πρόσληψης. Έπειτα από τη διεξαγωγή των 
συνεντεύξεων, οι συμμετέχοντες κλήθηκαν 
να αξιολογήσουν την απόδοσή τους 
απαντώντας συγκεκριμένες ερωτήσεις και 
λαμβάνοντας ανατροφοδότηση (feedback) 
από τους συνεντευκτές.

Για την πληρέστερη ενημέρωση των φοιτητών 
για τις ευκαιρίες συνέχισης των σπουδών 
τους στο εξωτερικό ή και στην Κύπρο, 
διοργανώθηκε το Νοέμβριο του 2014 η 5η 
Έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών, με τη 
συμμετοχή 17 οργανισμών από την Κύπρο, 
την Ευρώπη και την Αμερική. Στην Έκθεση 
συμμετείχαν όλα τα Πανεπιστήμια της 
Κύπρου, το British Council, το EducationUSA 
(πρώην Fulbright), το Γαλλικό Ινστιτούτο, 
καθώς και οι πρεσβείες του Καναδά, της 
Ιταλίας, της Ισπανίας και της Πολωνίας. 

Το Νοέμβριο του 2014 διοργανώθηκε, 
ενημερωτική εκδήλωση  για το Πρόγραμμα 
Erasmus+, το Πρόγραμμα IAESTE,  τις 
Ευκαιρίες Σταδιοδρομίας στην ΕΕ και το  
Portal του Γραφείου Διασύνδεσης με τον 
Επιχειρηματικό Κόσμο. 

Τέλος, το Γραφείο Σταδιοδρομίας του 
ΤΕΠΑΚ, κατά το 2014 κοινοποίησε στους 
φοιτητές και αποφοίτους, ευκαιρίες 
εργοδότησης και τοποθέτησης φοιτητών  
σε επιχειρήσεις.
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Εισαγωγή 
Σύμφωνα με τον ιδρυτικό του νόμο,  
το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου,  
πέρα από την υψηλού επιπέδου έρευνα  
και διδασκαλία, συμμετέχει ενεργά στα 
πολιτιστικά και κοινωνικά πράγματα του 
τόπου, 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 και πολιτισμικό 
διάλογο αλλά και στην πολιτιστική και 
καλλιτεχνική δημιουργία και ανάπτυξη, με 
στόχο τον εκσυγχρονισμό της κοινωνίας  
και γενικότερα στην ικανοποίηση των 
θεμελιωδών προκλήσεων που αντιμετωπίζει  
η κυπριακή κοινωνία.

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 2014 επιστημονικές διαλέξεις, 
σεμινάρια, ημερίδες και άλλες εκδηλώσεις 
καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα θεμάτων. 

Ημερίδες-Σεμινάρια  
•  Αναγέννησις: Innovative reuse of all tyre 

components in concrete, 12/1 
•  Προκλήσεις στην επιδημιολογική έρευνα 

χημικών ρύπων στο πόσιμο νερό, 30/1
•  Συνδυασμένη χρήση δορυφορικής 

τηλεπισκόπησης για εκτίμηση κινδύνου σε 
φαινόμενα πλημμύρας, 10/2

•  Semiotics of cypriotness in the local adver-
tising discourse, 10/2 

•  Νεανική επιχειρηματικότητα στην Κύπρο: 
το επόμενο βήμα, 10/2

•  Το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και 
Τεχνολογίας και οι προοπτικές του 
Ορίζοντας 2020, 12/2

•  Τα ευρωπαϊκά δίκτυα κινητικότητας  
EURES, EUROPASS και ΠΛΩΤΕΑΣ, 12/2

•  From dust collecting museums to interac-
tive and participatory environments, 24/2

•  Plant cell wall, root border cells and de-
fense! , 4/3

•  Βία και εγκληματικότητα στην κυπριακή 
τηλεόραση, 5/3

•  Η σταθεροποίηση της βέλτιστης 
πυκνότητας σε χαμηλότερα επίπεδα είναι 
επιτακτική ανάγκη λόγω των κλιματικών 
αλλαγών - το παράδειγμα του καλαμποκιού 
και του σιταριού, 6/3

•  Εργαστήρι Λεμεσού για Καινοτόμες Ιδέες 
σε 5 βήματα, 6/3

•  Διγλωσσία και Πολυγλωσσία: η 
πολυδιάστατη πρόκληση της εποχής, 6/3

•  Η γλώσσα στην εκπαίδευση της Κύπρου 
σήμερα, 7/3

•  Διαχείριση και παρακολούθηση της 
ποιότητας των παράκτιων υδάτων της 
Κύπρου με τη χρήση δορυφορικής 
τηλεπισκόπησης, 7/4

•  Detection of Mycobacterium avium subspe-
cies paratuberculosis: current applications 
and future prospects, 9/4 

•  Παιδεία για τα Μέσα: πολλαπλοί 
γραμματισμοί στην κοινωνία του 21ου 
αιώνα, 10/4

•  Trends and Future Challenges in  
Agrometeorology, 11/4

• Ποιότητα νοσηλευτικής φροντίδας και 
ικανοποίηση ασθενών, 28/4

• Ισότητα Φύλων: Όραμα 2020
•  Applying structured expert judgment:  

experience from projects on food safety 
and emerging sciences and technologies, 8/5 

•  Η διδασκαλία των Φυσικών και 
Περιβαλλοντικών Επιστημών μέσα από το 
ευρωπαϊκό πρόγραμμα PROFILES

•  Παρουσίαση του εργαλείου  
EKTIMISIS-GIS, 16/5

• Η Έρευνα κοντά στον Άνθρωπο, 27/5 
•  Startup 1-2-3: from an idea to a successful 

startup, 29/5
• Υδροπονική καλλιέργεια στην Κύπρο, 4/6
•  Τελετή έναρξης εκστρατείας “ Limassol 

Drowning prevention 2014”, 4/6 
•  Πράσινη φορολογική μεταρρύθμιση σε 

καιρούς οικονομικής κρίσης, 6/6
•  Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση, 

κατάρτιση και εργοδότηση, 10/6
•  Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας στα 

νοικοκυριά, 11/6
•  You think you can tackle climate change?, 

18/6
•  Ενίσχυση κτηρίων ΟΣ με τοιχοπληρώσεις, 

24/7
• Παρατήρηση Γης, 5/9 
•  Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου  

AGWATER, 9/9
• Water and health: a global perspective, 18/9 
•  Truly interactive websites: an eye-tracking 

approach, 24/9 
•  Βιολογικοί παράγοντες στο χώρο εργασίας 

και ο ρόλος του σύμβουλου ασφάλειας και 
υγείας, 25/9 

•  Πολυμεταβλητή, Πολυδιάστατη ανάλυση 
δεδομένων, 2/10 

•  Sustainable management of livestock waste 
for the removal/recovery of nutrients, 7/10

•  Το γλωσσικό και διαπολιτισμικό τοπίο σε 
Κύπρο και Αυστραλία, 8/10

•  Εφαρμογές γεωγραφικών συστημάτων 
πληροφοριών GIS, 8 και 9/10

•  IEEE Day: Today’s knowledge and future 
perspective, 9/10 

•  In lands of foreign currency credit, bank 
lending channels run through?, 10/10

•  Integrated use of remote sensing and lidar 
techniques for the study of air pollution and 
optical properties of the atmosphere in  
Cyprus, 14/10 

•  Ολιστική προσέγγιση ελέγχου 
υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, 16/10

•  Latest trends and developments in energy 
technologies, 22/10

• Ημερίδα για το Διαβήτη, 31/10 
•  2nd training school wastewater resource 

recovery technologies, 31/10 
•  Καινοτόμες τεχνολογίες στις καλλιέργειες 

μηλιάς και ροδακινιάς και σύγχρονες τάσεις 
στη δημιουργία νέων ποικιλιών, 11/11

• User engagement and Google, 12/11
•  Το κόστος της φθηνής και μη βιώσιμης 

ανάπτυξης, 13/11
•  Ασφάλεια και Υγεία της Ανάπτυξης του 

Φυσικού Αερίου στην Ανατολική Μεσόγειο: 
Κύπρος και Ισραήλ, 13/11

•  Σύγχρονες τάσεις στην καλλιέργεια 
φράουλας, 18/11

• The Good, the Bad and the Aglae, 18/11
•  Thousands of medical terms in English de-

rive from Greek. Is that a curse or a blessing 
for Greek-Cypriot nursing students? , 25/11

•  NOSH-NSAIDs: A new class of  
anti-inflammatory pharmaceuticals, 25/11

• Είμαστε όλοι σχεδιαστές; 26/11 
•  Χρώμα και ολοκληρωμένη επικοινωνία:  

Impression atmospherics, 26/11
•  Πολιτική επικοινωνία και διαδίκτυο: 

σχεδιασμός πολιτικής εκστρατείας και η 
χρήση των κοινωνικών δικτύων, 27/11
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•  Ημερίδα Αποκατάστασης σε νευρολογικές 
και μυοσκελετικές παθήσεις, 29/11

• Photography and Cyprus, 4/12
•  Ευκαιρίες χρηματοδότησης από την 

Ευρωπαϊκή Ένωση, 5/12

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου 
Καινοτομίας CUTing Edge διοργανώθηκαν 
εντός του 2014 αρκετά σημαντικά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία 
παρακολούθησαν πέραν των 300 φοιτητών 
αλλά και άλλων ενδιαφερομένων πολιτών.  
Τα σεμινάρια αυτά ήταν:  Introduction to  
3D Printing, Introduction to Maya 3D  
program, How to write a successful CV,  
Interview skills for Engineers, Modzillafox Café 
presentation, Introduction to Photoshop,  
Introduction to Autocad και Introduction  
to Vegas. Στο CUTing Edge φιλοξενήθηκαν 
επίσης βραδιές κινηματογράφου και δεκάδες 
επισκέψεις οργανωμένων ομάδων μαθητών 
γυμνασίων και λυκείων από όλη την Κύπρο.

Συμμετοχές σε Φεστιβάλ 
Το Πανεπιστήμιο κατά την περασμένη  
χρονιά συμμετείχε επίσης, στη διοργάνωση 
διάφορων πολιτιστικών φεστιβάλ/ πολιτιστικά 
δρώμενα  τα οποία παρουσιάστηκαν στη 
Λεμεσό:

•  Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Γαλλοφωνίας, 
4-5/3

• German Film Days, 6-13/3
• 2ο Συμπόσιο Λαογραφίας, 29/3
•  Θεατρική παράσταση φοιτητών 

«Απόπειρες», 29 και 30/4
•  9ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ 

Λεμεσού, 1-8/8
•  Τραύμα και Θεραπεία: Εικαστική Έκθεση 

Σύγχρονης Τέχνης, εγκαίνια 10/10
•  Short matters: βραβευμένες ταινίες μικρού 

μήκους, 8-10/10 
•  Θεατρική παράσταση φοιτητών «Δικαίωμα 

Ζωής», 16/10 
•  Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου,  

2 και 5/12
•  6ο Συμπόσιο Κυπριακής Λαογραφίας, 

5-7/12
• Hack {Cyprus} hackathons, 28 και 29/6 
•  Ετήσια Αιμοδοσία ΤΕΠΑΚ, 15/10
•  Εβδομάδα ευαισθητοποίησης για το 

αλκοόλ, 16/10 

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  
κατά το 2014. 

Εκδηλώσεις  
•  Από την απόφαση Λοϊζίδου στη 

Δημόπουλος: η περιουσιακή πτυχή του 
Κυπριακού ενώπιον του ΕΔΑΔ, 27/1

•  Ποίηση και ιστορία στο έργο του 
Κ.Π.Καβάφη, 30/1

•  Οικονομική κατάσταση: Προοπτικές 
εξόδου από την κρίση, 4/2 

•  Προσυνεννοημένοι αγώνες και παράνομο 
στοίχημα: Ευρωπαϊκό νομικό πλαίσιο και η 
κυπριακή πραγματικότητα, 12/2

•  Δικαιώματα εργαζομένων στην Κύπρο και 
την Ευρώπη, 14/2 

•  Πολεοδομικός Σχεδιασμός και ανάπτυξη 
στη δυτική Λεμεσό μετά τη συμφωνία 
Κύπρου-Βρετανίας, 14/2 

•  Τελετή επίδοσης τιμητικών διπλωμάτων 
προς Χορηγούς Υποτροφιών, 19/2

•  Επιστροφή Αμμοχώστου και προοπτικές 
λύσης για το Κυπριακό, 24/2

• Ποια λύση στο Κυπριακό; 25/2
• Τα πράσινα επαγγέλματα, 26/2
•  Η Τουρκία σήμερα: κρίσεις και αντιθέσεις, 

11/3
•  Η Κυπριακή Δημοκρατία 1960-2014 μέσω 

της πολιτικής γελοιογραφίας, 17/3   
•  Παρουσίαση της Ερευνητικής 

Δραστηριότητα της Σχολής Μηχανικής και 
Τεχνολογίας, 20/3

•  Οι επιπτώσεις της κρίσης στην αγορά 
εργασίας: Κύπρος, Ελλάδα, Ευρώπη, 8/4

•  Η γεωπολιτική των διαδρομών του φυσικού 
αερίου: Οι σχεδιασμοί των Βρυξελλών και 
οι πραγματικότητες της Ανατολικής 
Μεσογείου, 9/4

•  Προοπτικές επίλυσης του Κυπριακού και 
επανένωσης της Κύπρου, 26/3

•  Τελετή εγκαινίων του κτηρίου Πρυτανείας, 
25/4

•  Διεθνής Αερολιμένας Λευκωσίας: η 
επιστροφή, 29/4
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•  Τελετή εγκαινίων του κέντρου καινοτομίας 
CUTing Edge: An American Space, 2/5

•  Ευρωδιάλογος: δημόσια συζήτηση με τους 
πολίτες με θέμα τις Ευρωεκλογές 2014

•  Οικοδόμηση γνώσης σε κοινότητες 
μάθησης μέσω υπολογιστών, 7/5

•  Γιορτάζουμε μαζί την Ημέρα της Ευρώπης!, 
8/5 

•  Τι μπορεί να προσδοκά ο Κύπριος πολίτης 
από τις Ευρωεκλογές, 13/5

•  Από τα σχολεία του χθες δημιουργούμε την 
Πόλη της Γνώσης του σήμερα, 26/5

• Σειρά διαλέξεων της Σχολής Καταναλωτών
• Δημογραφία και Μετανάστευση, 3/6
•  Τελετή βράβευσης πρωτευσάντων φοιτητών 

Σχολής Μηχανικής και Τεχνολογίας, 16/6
•  Τελετή βράβευσης αριστούχων φοιτητών 

Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας, 17/6
•  Τελετή βράβευσης αριστούχων φοιτητών 

Τμήματος Γεωπονικών Επιστημών, 
Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης Τροφίμων, 
17/6

•  Τελετή βράβευσης πρωτευσάντων φοιτητών 
Σχολής Επικοινωνίας και Μέσων 
Ενημέρωσης, 18/6

• Τελετή Αποφοίτησης 2014, 18 και 19/6 
•  Τελετή βράβευσης πρωτευσάντων φοιτητών 

από το Κέντρο Γλωσσών, 30/6 
•  Τελετή Αποφοίτησης Διεθνούς Ινστιτούτου 

Κύπρου για την περιβαλλοντική και 
Δημόσια Υγεία, 24/7 

• Chinese corner in our Library, 10/10 
•  Κυπριακή σεισάχθεια: που σταματούν τα 

συνθήματα και που ξεκινά η πολιτική 
αναδιάρθρωσης χρεών, 20/10 

• Marketing an idea, 6/11
•  Επιχειρηματικότητα από το Α μέχρι το Ω, 

19/11
• A Cypriot success story, 19/11
•  Εκλογές, πολιτευτές και πολιτικά ρεύματα 

στην Αμμόχωστο την περίοδο της 
Αγγλοκρατίας, 24/11

•  Καινοτόμες τεχνολογίες συντήρησης 
οπωροκηπευτικών προϊόντων, 26/11

•  Ανακύκλωση συσκευασιών από την green 
Dot Κύπρου, 3/12 

Παρουσιάσεις βιβλίων-Εκθέσεις                                                                                                                                 
•  Παρουσίαση βιβλίου του Ντίνου 

Φοινικαρίδη «Ποδόσφαιρο: το άθλημα του 
λαού ή των κομματικών ελίτ;», 31/1

• Έκθεση μεταπτυχιακών Σπουδών, 5/2
•  Παρουσίαση βιβλίου του Γιώργου Στόγια 

«Εαρινό Εξάμηνο», 11/2

•  Open Days 2014: Τα προγράμματα 
σπουδών του ΤΕΠΑΚ, 16/2 και 12/3

•  Παρουσίαση ποιητικής συλλογής Γ. 
Φράγκου «Παλαιοπωλείο Ασμάτων», 10/3

•  Παρουσίαση βιβλίου του Κωστάκη 
Κωνσταντίνου «Κυπριακό Πρακτορείο 
Ειδήσεων: Ιστορία, Δομή, Λειτουργία και ο 
Ρόλος του στην Κύπρο και Διεθνώς», 26/3

• Σταδιοδρομία 2014, 30/4 
•  Η Μαγεία της Γραφής: από το Άλεφ στο 

Άλφα, 9/5
•  Post Card Σάιπρους: έκθεση έργων 

φωτογραφίας από φοιτητές  
•  Παρουσίαση βιβλίου του Τάκη 

Χατζηδημητρίου «Ουδένα Μισθόν Έλαβεν: 
ο Κύπριος εθελοντής Ευστάθιος 
Χατζηδημητρίου 1912-1922»

•  Παρουσίαση βιβλίων του Ευαγόρα 
Παλλικαρίδη, 20/6

•  Παρουσίαση βιβλίου Μακάριου Δρουσιώτη 
«Κύπρος 1974-1977: Η εισβολή και οι 
μεγάλες δυνάμεις, η realpolitik των ΗΠΑ 
και το διπλό παιχνίδι της ΕΣΣΔ»

•  Παρουσίαση της συλλογής διηγημάτων του 
Κώστα Λυμπουρή «των ημετέρων άλλων», 
30/9 

•  Παρουσίαση βιβλίου του Λ. Λαζούρα «Η 
Νικοτίνη Εξομολογείται. Δεν Φταίς Εσύ. 
Φταίω Εγώ», 2/10

•  Παρουσίαση βιβλίου του Σ. Σωτηριάδη 
«Μια Απόφαση Ζωής Μισού Εκατομμυρίου 
Ευρώ», 2/10 

•  Ευκαιρίες σταδιοδρομίας στην Ευρωπαϊκή 
Ένωση, Erasmus και IAESTE και το portal 
του Γραφείου Διασύνδεσης για θέσεις 
εργασίες, 5/11

• It’s the political economy stupid! , 10/11
•  Έκθεση μεταπτυχιακών σπουδών 2014, 

19/11

Συνέδρια
•  Ορυκτός Πλούτος και Δυνατότητες 

Ανάπτυξης, 20-22/11
•  Σεξουαλική Βία ενάντια στις Οικιακές 

Εργαζόμενες, 26/9
• Borders and Communication, 19/9 
•  EAEC/2014 The European art and design 

education, 11-13/9
•  16ο Διεθνές Συνέδριο του European Asso-

ciation for Research in Learning and Instruc-
tion (EARLI), 25-29/8

•  V Postharvest Unlimited Symposium,  
10-13/6

•  5th International Conference on Language 
Disorders in Greek (LDG5), 30-31/5

•  1ο Παγκύπριο Επιστημονικό Συνέδριο 
Περιβαλλοντικής Επισκόπησης, 28/5

•  International Conference on Remote Sens-
ing and Geoinformation of Environment 
RSCy2014, 7-10/4

•  Παγκόσμια πρωτοβουλία SAP για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, 4-5/4

•  8ο Πανελλήνιο Φιλοσοφικό Συνέδριο: «Η 
Αξία της Προσφοράς», 28-29/3

•  1st International Conference on the use of 
iPads in Higher Education, 20-22/3

•  European Urban Water - International  
Symposium, 31/1

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 2014 περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, οι 
Οδηγοί Προπτυχιακών και Μεταπτυχιακών 
Σπουδών, η Έκθεση Πεπραγμένων 2014 και  
οι ενημερωτικές εκδόσεις για υποψηφίους 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές. 
Επιπρόσθετα, έχουν παραχθεί ειδικές 
εκδόσεις και προγράμματα των επίσημων  
Τελετών, προσκλήσεις εκδηλώσεων, 
ενημερωτικά έντυπα, αφίσες, διδακτικό υλικό, 
ντοσιέ για συνέδρια κ.ά.. Το Πανεπιστήμιο 
συνεχίζει επίσης με τις δύο ηλεκτρονικές 
εκδόσεις, 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.

Ευκαιρίες εκμάθησης γλωσσών 
Σημαντικές πρωτοβουλίες κοινωνικής 
προσφοράς ανέπτυξε επίσης το Κέντρο 
Γλωσσών του Πανεπιστημίου.

Λαμβάνοντας υπόψη την ευρωπαϊκή 
γλωσσική πολιτική, οι δραστηριότητες  
του Κέντρου δεν επιδιώκουν μόνο να 
καταστήσουν την εκμάθηση γλωσσών 

αναπόσπαστο μέρος των σπουδών όλων των 
φοιτητών, αλλά και όσων άλλων 
ενδιαφέρονται από την πανεπιστημιακή 
κοινότητα και την κοινωνία της Λεμεσού και 
της Κύπρου γενικότερα, ώστε να 
αντεπεξέρχονται γλωσσικά στις διάφορες 
ανάγκες που προκύπτουν στην 
επαγγελματική τους σταδιοδρομία, στην 
προσωπική και κοινωνική τους ζωή. 

Το Κέντρο σχεδίασε και πρόσφερε τα 
ακόλουθα προγράμματα στο ευρύ κοινό:

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

2.  Αγγλικά: Για το ακαδημαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό, για το κοινό, για 
επαγγελματικές ομάδες. 

3.  Γαλλικά, Γερμανικά, Ισπανικά, και Ιταλικά:  
Για το ακαδημαϊκό και διοικητικό 
προσωπικό, για το κοινό, για 
επαγγελματικές ομάδες, ανάλογα  
με τις ανάγκες των συμμετεχόντων.

Τα προγράμματα δημιουργούνται 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 
πρακτικές στο χώρο της γλωσσικής 
διδασκαλίας και της χρήσης των νέων 
τεχνολογιών.

Επίσης, το Κέντρο Γλωσσών διοργάνωσε  
και συμμετείχε κατά το 2014 σε διάφορες 
δραστηριότητες του Πανεπιστημίου: 

-  7 Μαρτίου 2014 
«Η γλώσσα στην εκπαίδευση της Κύπρου 
σήμερα», με κύριο ομιλητή τον καθηγητή 
Παναγιώτη Περσιάνη

-  6-13 Μαρτίου 2014 
Φεστιβάλ Γερμανικού Κινηματογράφου
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-  25 Απριλίου 2014 
Επίσκεψη του Λυκείου Λινόπετρας στο 
Κέντρο Γλωσσών του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου

-  1-31 Ιουνίου 2014 
Μήνας επιμόρφωσης διδακτικού 
προσωπικού του Κέντρου Γλωσσών, 
βελτίωσης και προετοιμασίας 
προγραμμάτων για το Φθινοπωρινό 
εξάμηνο 2014

-  16 Ιουνίου 2014 
Ημερίδα Έρευνας διδακτορικών φοιτητών 
Κέντρου Γλωσσών

-  24 Ιουλίου 2014 
Τελετή βράβευσης αριστούχων φοιτητών 
και φοιτητριών του Κέντρου Γλωσσών

-  26 Σεπτεμβρίου 2014 
Διαγωνισμός αφίσας για τη «Γιορτή των 
Ευρωπαϊκών Γλωσσών”

-  8 Οκτωβρίου 2014 
«Σκιαγραφώντας το γλωσσικό και 
διαπολιτισμικό τοπίο σε Κύπρο και 
Αυστραλία» Με Κύριο ομιλητή τον κύριο 
Trevor Peacock, Ύπατο Αρμοστή της 
Αυστραλίας στην Κύπρο, στο πλαίσιο των 
εορτασμών για την Ευρωπαϊκή Ημέρα 
Γλωσσών, σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή (Γραφείο Λευκωσίας της Γενικής 
Διεύθυνσης Μετάφρασης), του Κέντρου 
Πληροφόρησης Europe Direct Λεμεσού

-  11 Νοεμβρίου – 5 Δεκεμβρίου 2014 
Φεστιβάλ Ιταλικού Κινηματογράφου

-  12 Νοεμβρίου – 9 Δεκεμβρίου 2014 
Φεστιβάλ Γερμανικού Κινηματογράφου

-  13 Νοεμβρίου 2014 
Επίσκεψη στο Four Seasons φοιτητών του 
Τμήματος Διοίκησης Ξενοδοχείων και 
τουρισμού που παρακολουθούν το μάθημα 
‘Γαλλικά για ξενοδοχειακά και τουριστικά’ 
στο Κέντρο Γλωσσών

-  20 Νοεμβρίου 2014 
Βραδιά γευσιγνωσίας του κρασιού «Beaujo-
lais Nouveau» στην Alliance Française – 
συμμετοχή φοιτητών που παρακολουθούν 
το μάθημα γαλλικής γλώσσας στο  
Κέντρο Γλωσσών

-  25 Νοεμβρίου 2014 
«Χιλιάδες ιατρικοί όροι στα αγγλικά 
προέρχονται από την ελληνική γλώσσα.  
Το γεγονός αυτό αποτελεί ευλογία ή  
κατάρα για τους Ελληνοκύπριους φοιτητές 
νοσηλευτικής;», με κύρια ομιλήτρια την 
δόκτορα Άντρη Αποστόλου

-  3 Δεκεμβρίου 2014 
Εργαστήρι για την αξιοποίηση του Google+ 
στη γλωσσική διδασκαλία, απευθυνόμενο σε 
δασκάλους και καθηγητές Μέσης ξένων 
γλωσσών, τόσο του δημοσίου όσο και του 
ιδιωτικού τομέα

-  13 Δεκεμβρίου 2014 
Εργαστήρι για την επεξεργασία Πολυμέσων, 
από τον καθηγητή Jack Burston. Το 
εργαστήρι απευθυνόταν σε δασκάλους  
και καθηγητές Μέσης ξένων γλωσσών, τόσο 
του δημοσίου όσο και του ιδιωτικού τομέα

-  8 Δεκεμβρίου 2014 
Ημερίδα Έρευνας διδακτορικών φοιτητών 
Κέντρου Γλωσσών

Το Κέντρο Γλωσσών διοργάνωσε κατά το 
2014 από κοινού με άλλες οντότητες του 
Πανεπιστημίου τα πιο κάτω:
-  Εκπαιδευτική εκδρομή στη Γερμανία 4-12 

Ιουνίου 2014 
-  Διεξαγωγή γλωσσικών εξετάσεων  

για γιατρούς (Υπηρεσία Ανθρώπινου 
Δυναμικού)

Το Κέντρο Γλωσσών συνδιοργάνωσε επίσης, 
συνέδριο με το Ερευνητικό Εργαστήριο Art 
+ Design του Τμήματος Πολυμέσων και 
Γραφικών Τεχνών του ΤΕΠΑΚ το συνέδριο 
1st International Conference on the use  
of iPads in Higher Education, 20-22  
of March 2014.

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

Κατά το 2014 συνεχίστηκαν οι συνεργασίες 
με διεθνείς οργανισμούς όπως το CERCLES 
(Οργανισμός Κέντρων Γλωσσών Ευρωπαϊκών 
Πανεπιστημίων) και το EuroCALL (Computer 
Assisted Language Learning).

Περιβαλλοντική πολιτική 
Τέλος, το green@cut, Γραφείο 
Περιβαλλοντικής Πολιτικής της Υπηρεσίας 
Διαχείρισης Περιουσίας, διανύει τον τρίτο 
χρόνο λειτουργίας του στο Πανεπιστήμιο και 
συνεχίζει την προσπάθεια για ενσωμάτωση 
της Περιβαλλοντικής Πολιτικής σε κάθε 
λειτουργία του Πανεπιστημίου όπως επίσης 
και την καλλιέργεια της στη γενικότερη 
κουλτούρα του Πανεπιστημίου. Το 2014 έχει 
καταφέρει να:
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Στις Θεματικές πύλες έχουν προστεθεί 4 
νέες πύλες: “Πρότυπο IEEE”, “Εφαρμογές 
για Tablet”, “Μεταπτυχιακές και 
διδακτορικές διατριβές ΕΣΔ” και “Οδηγός 
για το πρότυπο APA”. Οι υφιστάμενες 
πύλες εμπλουτίζονται τακτικά από τους 
θεματικούς βιβλιοθηκονόμους με την 
πύλη “Οδηγός συγγραφής πτυχιακών 
εργασιών και διατριβών” να έχει τις 
περισσότερες εικονικές επισκέψεις (12205).

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 2014 η Βιβλιοθήκη έχει λάβει 
από τους χρήστες της συνολικά 470 
αιτήματα διαδανεισμού για άρθρα και 
140 αιτήματα για διαδανεισμό βιβλίων.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε το 2014 στην 
αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών 
της Βιβλιοθήκης. Για τη διευκόλυνση της 
διαδικασίας αποστολής παραγγελιών από το 
ακαδημαϊκό προσωπικό στη Βιβλιοθήκη, το 
προσωπικό της ΒΤΠ μελέτησε τη διασύνδεση 
του εργαλείου Inventory Express με το 
αυτοματοποιημένο σύστημα Βιβλιοθήκης  
Millennium. Μετά από επικοινωνία με 
την εταιρία Unisystems και παράλληλες 
προσπάθειες παραμετροποίησης, 
δοκιμών και εφαρμογής, το εργαλείο δεν 
μπόρεσε να ικανοποιήσει τις ανάγκες 
του Πανεπιστημίου, καθώς δεν έδειξε 
σημαντική διαφορά από τον υφιστάμενο 
τρόπο λειτουργίας των παραγγελιών.

Ακολούθως, αποφασίστηκε η αγορά του 
εργαλείου GOBI3 (Global Online Bibliograph-
ic Information) της εταιρίας Baker & Taylor, 
μια διαδικτυακή συνδρομητική υπηρεσία που 
χρησιμοποιείται από βιβλιοθήκες για την 
ανάπτυξη και διαχείριση της συλλογής τους. 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα GOBI3 παρέχει 
πρόσβαση σε περισσότερα από 10 

εκατομμύρια τίτλους από κορυφαίους 
προμηθευτές και εκδότες και θα βελτιώσει 
όλη τη διαδικασία παραγγελιών βιβλίων. Το 
εργαλείο αναμένεται να λειτουργήσει πλήρως 
αρχές του 2015 και θα αυτοματοποιήσει τη 
διαδικασία αποστολής αιτημάτων από τους 
ακαδημαϊκούς, καθώς  και την παραλαβή  
και εισαγωγή τους στο αυτοματοποιημένο 
σύστημα Βιβλιοθήκης. 

Παράλληλα, η Βιβλιοθήκη προχώρησε στην 
αυτοματοποίηση της διαδικασίας εισαγωγής 
έντυπων τιμολογίων στο σύστημα 
Βιβλιοθήκης Millennium. Στόχος ήταν η 
άμεση εισαγωγή και αναγνώριση των 
τιμολογίων στο σύστημα και κατάργηση της 
εισαγωγής των δεδομένων χειροκίνητα. 
Υπάρχουν, επίσης, προοπτικές διασύνδεσης 
του συστήματος με το λογιστικό σύστημα 
SAP που χρησιμοποιεί η Υπηρεσία 
Οικονομικών του Πανεπιστημίου. Οι εργασίες 
ολοκληρώθηκαν τον Δεκέμβριο του 2014.

Τεχνολογικός εξοπλισμός 
Τον Ιανουάριο του 2014 ολοκληρώθηκε η 
λειτουργία του νέου καταθετηρίου για τη 
φύλαξη και διατήρηση ψηφιακών συλλογών. 
Η νέα διαδικτυακή πύλη ονομάστηκε 
“Αψίδα” και κτίστηκε στο ανοικτό λογισμικό 
Omeka. Στην “Αψίδα” καταχωρήθηκαν 46 
ψηφιακές συλλογές που περιλαμβάνουν 
πάνω από 10 000 ψηφιακά αντικείμενα.

Η Βιβλιοθήκη συνεργάζεται με το Εργαστήριο 
Ψηφιακής Πολιτιστικής Κληρονομιάς του 
ΤΕΠΑΚ, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Ερευνητικού Προγράμματος CIP ICT-PSP 
“LoCloud” και μέσω της “Αψίδας” παρέχει 
την τεχνική υποδομή για την τεκμηρίωση, 
αρχειοθέτηση και διαχρονική συντήρηση του 
ψηφιακού υλικού. Ταυτόχρονα παρέχει 
υποστήριξη στην εκπαίδευση των φορέων για 
τη δημιουργία εγγραφών και τον έλεγχο των 
μεταδεδομένων που δημιουργούνται στην 
Αψίδα. Απώτερος στόχος είναι ανάδειξη 
αυτού του ψηφιακού υλικού στην ευρωπαϊκή 
ψηφιακή βιβλιοθήκη Europeana, όπου το 
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•  μειώσει την κατανάλωσης ηλεκτρικής 
ενέργειας στο Πανεπιστήμιο κατά 7%,

•  ενσωματώσει στην εβδομάδα εισαγωγής 
φοιτητών την ενημέρωση για την 
Περιβαλλοντική Διαχείριση του 
Πανεπιστημίου,

•  να δημοσιεύσει την 2η Έκθεση Αειφορίας 
στο International Sustainable Campus Net-
work ISCN (Παγκόσμιο Δίχτυο Αειφόρου 
Ανάπτυξης Πανεπιστημιουπόλεων),

•  να συνεχίσει την Εκστρατεία Προώθησης 
Εξοικονόμηση Ενέργειας στις Υπηρεσίες  
και Τμήματα του Πανεπιστημίου μέσα από 
Καθημερινές Πρακτικές Μεθόδους, και να

•  αρχίσει τη διαδικασία αναγνώρισης των 
«πράσινων γραφείων» εντός του 
Πανεπιστημίου, ενός νέου σχεδίου βάση 
του οποίου πιστοποιείται ότι οι γραφειακοί 
χώροι ακολουθούν συγκεκριμένες 
περιβαλλοντικές λειτουργίες/διαδικασίες.

Είναι σημαντικό, τέλος, να αναφερθεί η 
απονομή από την Κυπριακή Δημοκρατία  
και το Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών 
τριών βραβείων που κέρδισε το Πανεπιστήμιο 
και αφορούν την περιβαλλοντική του 
απόδοση:
1.  Πρώτο Βραβείο Αναθέτουσας Αρχής/

Αναθέτοντος Φορέα για ολοκληρωμένη 
πολιτική Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων

2.  Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 
για Αγορές στην κατηγορία 
Μηχανογραφικός Εξοπλισμός και 
Ηλεκτρικές Συσκευές Οικιακής Χρήσης

3.  Βραβείο Πράσινων Δημόσιων Συμβάσεων 
για Αγορές στην κατηγορία Κλιματιστικά

Βιβλιοθήκη 
Η Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου 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 2014 η Βιβλιοθήκη είχε συνολικά 
5920 εγγεγραμμένους χρήστες, ενώ έγιναν 
συνολικά 14000 δανεισμοί βιβλιακού και 
άλλου υλικού. 

Το ευέλικτο και επεκταμένο ωράριο της 
Βιβλιοθήκης συνεχίστηκε το 2014 στις 73,5 
ώρες λειτουργίας την εβδομάδα στις 
κανονικές περιόδους και στις 93,5 ώρες 

λειτουργίας την εβδομάδα κατά τις 
εξεταστικές περιόδους (Μάιο και Δεκέμβριο). 

Ανάπτυξη Συλλογής 
Κατά το 2014, προστέθηκαν στον 
κατάλογο της Βιβλιοθήκης περίπου 1500 
τόμοι βιβλίων και οπτικοακουστικού 
υλικού, ανεβάζοντας το σύνολο της 
συλλογής της στους 24630 τόμους. Το 
σύνολο των τρεχουσών συνδρομών σε 
έντυπα περιοδικά, το 2014, ήταν 31. 

Μέχρι το τέλος του 2014, η Βιβλιοθήκη 
παρείχε πρόσβαση σε 11.800 τίτλους 
ηλεκτρονικών περιοδικών, 145 βάσεις 
δεδομένων (βιβλιογραφικές και πλήρους 
κειμένου) και 214.050 ηλεκτρονικά βιβλία. 
Οι συνδρομές αυτές προέρχονται κυρίως 
από τη συμμετοχή της Βιβλιοθήκης στην 
Κοινοπραξία Κυπριακών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΚΚΑΒ). Στη συλλογή 
της Βιβλιοθήκης περιλαμβάνονται και 
ανεξάρτητες συνδρομές σε επιστημονικά 
περιοδικά, ηλεκτρονικά βιβλία και βάσεις 
δεδομένων τα οποία είναι ανοικτής 
πρόσβασης στον παγκόσμιο ιστό.

Λόγω των σοβαρών περικοπών στον 
προϋπολογισμό της Βιβλιοθήκης, η ανάπτυξη 
της έντυπης συλλογής περιορίστηκε κυρίως 
στις παραγγελίες των κυρίως διδακτικών 
βιβλίων (textbooks). Παράλληλα, αυξήθηκε ο 
αριθμός των ηλεκτρονικών βιβλίων μέσα από 
δοκιμαστικές προσβάσεις που εξασφάλισε η 
Βιβλιοθήκη σε διάφορους εκδότες 
ηλεκτρονικών βιβλίων, μια από τις οποίες 
οδήγησε σε σημαντική συμφωνία για 
συνδρομή από το 2014 (“Ebrary” eBook Col-
lection, πρόσβαση σε 120,000 τίτλους).

Επιπρόσθετα, το 2014 η Βιβλιοθήκη 
αποδέχτηκε περίπου 600 τεκμήρια  
(κυρίως βιβλία) από μεμονωμένες δωρεές.

Ιστοσελίδα Βιβλιοθήκης – Ηλεκτρονικές 
Υπηρεσίες 
Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης (http://li-
brary.cut.ac.cy) συνεχίζει να υποστηρίζεται 
και να εμπλουτίζεται με νέο περιεχόμενο, 
ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης, 
νέες υπηρεσίες, νέα και ανακοινώσεις. 
Τον Ιανουάριο του 2014 ολοκληρώθηκε 
και η αναβάθμιση του λογισμικού με την 
τελευταία έκδοση του Drupal 7.26.
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τεκμηριωμένο υλικό με όλα τα σχετικά 
στοιχεία, θα είναι ελεύθερο μέσω διαδικτύου 
για πρόσβαση ανά το παγκόσμιο. Τον 
Οκτώβριο του 2014 οι πρώτες συλλογές του 
LoCloud ανεβάστηκαν στην Europeana. Το 
έργο παρουσιάστηκε στο 5ο Διεθνές 
Συνέδριο Πολιτιστικής Κληρονομιάς Eu-
roMed 2014 που πραγματοποιήθηκε 3-8 
Νοεμβρίου 2014 στη Λεμεσό.

Η αναβάθμιση του ιδρυματικού καταθετηρίου 
“Κτίσις” στην έκδοση 4.2 του λογισμικού 
DSpace κρίθηκε αναγκαία για τη διατήρηση 
και ασφάλεια του συστήματος και 
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 2014. 

Όσον αφορά το νέο καταθετήριο “Υλάτης” 
για τη φύλαξη και διαχείριση ψηφιοποιημένου 
αρχειακού υλικού, αναβαθμίστηκε στο 
λογισμικό ανοικτού κώδικα AtoM (έκδοση 
2.1). Τον Νοέμβριο του 2014 ολοκληρώθηκε 
η μεταφορά του υλικού στο νέο περιβάλλον. 
Περιλαμβάνει το αρχείο Παναγιώτη και 
Φαίδρας Μανδαλιού και το αρχείο  
Νικόλαου Ι. Ξιούτα. 

Δανεισμός ηλεκτρονικών συσκευών 
Τον Σεπτέμβριο του 2014 ξεκίνησε με 
επιτυχία η χρήση των ηλεκτρονικών φορητών 
συσκευών στη Βιβλιοθήκη του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η Βιβλιοθήκη 
διαθέτει 15 υπολογιστές ταμπλέτες (tablets) 
ως δωρεά από την εταιρία ASBISc Enterprises 
Plc. Επίσης, σε συνεργασία με το Κέντρο 
Καινοτομίας CUTing Edge που στεγάζεται 
στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
χρηματοδοτείται από την Πρεσβεία των 
Η.Π.Α στην Κύπρο, η Βιβλιοθήκη παρέχει 
τεχνολογία αιχμής για χρήση στο χώρο ή 
δανεισμό προς την πανεπιστημιακή κοινότητα 
και το κοινό. Συγκεκριμένα, το Κέντρο 
παρέχει ταμπλέτες και υπολογιστές, 
φωτογραφικές μηχανές, βιβλία, 
οπτικοακουστικό εξοπλισμό, κ.ά.

Το υλικό αυτό έχει καταλογογραφηθεί από το 
προσωπικό της Βιβλιοθήκης και είναι 
αναζητήσιμο από τον ηλεκτρονικό κατάλογο 
της Βιβλιοθήκης. Η χρονική περίοδος 
δανεισμού ποικίλει ανάλογα με το είδος της 
κάθε συσκευής με σκοπό την καλύτερη 
εξυπηρέτηση όλων των μελών. Με την 
υπηρεσία αυτή διευρύνεται η δυνατότητα 
χρήσης των νέων τεχνολογιών για αναζήτηση 
στο έντυπο και ηλεκτρονικό υλικό, καθώς 

επίσης και στις ψηφιακές συλλογές της 
Βιβλιοθήκης.

Άλλες Υπηρεσίες 
Το Πλάνο Επικοινωνίας με ακαδημαϊκά 
τμήματα συνεχίστηκε από τους Θεματικούς 
Βιβλιοθηκονόμους με τις ακόλουθες 
δραστηριότητες:

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

•  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

Επίσης, η υπηρεσία “Ρώτα τον βιβλιοθηκονόμο 
σου” λειτούργησε εποικοδομητικά καθόλη τη 
διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2013-2014 
εξυπηρετώντας τις εξειδικευμένες ανάγκες 
των χρηστών στην έρευνα. Η προσπάθεια 
επικοινωνίας με τους φοιτητές συνεχίστηκε 
πραγματοποιώντας σεμινάρια κυρίως σε 
πρωτοετείς και 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. 

Προτεραιότητα δόθηκε το 2014 
στην ολοκλήρωση του διαδικτυακού 
προγράμματος Πληροφοριακής Παιδείας 
με όνομα “Ιχνηλάτης”, το οποίο σκοπό έχει 
τη δημιουργία πληροφοριακά αυτόνομων 
ατόμων. Τα άτομα/χρήστες του εργαλείου 
αυτού μέσα από τις βασικές αρχές 
πληροφοριακού γραμματισμού μαθαίνουν 
πώς να εντοπίζουν, να αξιολογούν, να 
διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν 
αποτελεσματικά την πληροφορία. Κατά το 
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εκπτώσεις, αριθμός διεκδικήσεων και 
αριθμός παραληφθέντων τίτλων.

Τον Ιούνιο του 2014 ολοκληρώθηκε η 
έρευνα ικανοποίησης του ακαδημαϊκού 
προσωπικού από την υπηρεσία των θεματικών 
βιβλιοθηκονόμων. Η έρευνα διεξήχθη 
τον Μάιο-Ιούνιο 2014 και απευθυνόταν 
στους ακαδημαϊκούς του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Κύριος στόχος της 
έρευνας ήταν να διερευνήσει τις αντιλήψεις 
τους, την επίδραση που έχει η καθιέρωση 
του θεσμού του θεματικού βιβλιοθηκονόμου, 
τόσο στα τμήματα των σχολών αλλά και 
στις υπηρεσίες που προσφέρει η βιβλιοθήκη 
προς την ακαδημαϊκή κοινότητα. 

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. Με την 
εγκατάσταση του αυτοματοποιημένου 
συστήματος Millennium έχει επιτευχθεί η 
δημιουργία ενός ενοποιημένου ηλεκτρονικού 
καταλόγου (OPAC), μέσω του οποίου οι 
χρήστες των δύο Βιβλιοθηκών μπορούν να 
ενημερώνονται για τις συλλογές τους σε 
πραγματικό χρόνο.

Η Βιβλιοθήκη προσφέρει υποστήριξη σε 
θέματα καταλογογράφησης, τεκμηρίωσης και 
ταξινόμησης υλικού στη Βιβλιοθήκη της Ιεράς 
Μητρόπολης Λεμεσού, τη Βιβλιοθήκη του 
Θεατρικού Μουσείου Κύπρου και τη Σχολική 
Βιβλιοθήκη του Περιφερειακού Λυκείου 
Αποστόλου Λουκά Κολοσσίου. Για το σκοπό 
αυτό χρειάστηκε να γίνει εγκατάσταση των 
ηλεκτρονικών συστημάτων διαχείρισης 
Βιβλιοθήκης (LMS) Koha και ABEKT.

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. 

Μετά από αίτηση του Συμβουλίου 
Αποχετεύσεων Λεμεσού – Αμαθούντας 
(ΣΑΛΑ), τον Ιούνιο του 2014 έγινε 
εκπαίδευση του προσωπικού στη χρήση του 
λογισμικού ΑΤΟΜ για την περιγραφή και 
καταχώρηση του αρχειακού τους υλικού.

Σημαντική εξέλιξη για το 2014 για τις 
Κυπριακές ακαδημαϊκές βιβλιοθήκες 
ήταν η δημιουργία καταστατικού της 
Κοινοπραξίας Κυπριακών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΚΚΑΒ), η δημιουργία 
αρχείου συνδρομών βάσεων δεδομένων 
και εκδοτών ηλεκτρονικών περιοδικών και 
οι συντονισμένες διαπραγματεύσεις με 
εκδότες/προμηθευτές για την υπογραφή 
νέων συμφωνιών που αφορούν τα κυπριακά 
δημόσια και ιδιωτικά πανεπιστήμια. 
Ξεκίνησε, επίσης, η δημιουργία ιστοσελίδας 
στο ελεύθερο λογισμικό Drupal που θα 
φιλοξενεί τα νέα και ανακοινώσεις της 
Κοινοπραξίας, αλλά θα λειτουργεί και ως 
εσωτερικό δίκτυο επικοινωνίας μεταξύ 
των συμβαλλομένων Βιβλιοθηκών.

Η Βιβλιοθήκη συνεχίζει να είναι μέλος σε 
διεθνείς, ευρωπαϊκούς και εθνικούς 
οργανισμούς που αφορούν βιβλιοθήκες: IFLA 
(International Federation of Library Associa-
tions and Institutions), LIBER (Ligue des  
Bibliothèques Europèennes de Recherche), 
IATUL (International Association of Techno-
logical University Libraries), SPARC (Scholarly 
Publishing and Academic Resources  
Coalition), EAHIL (European Association  
for Health Information and Libraries),  
EIUG (European Innovative Users Group), 
COAR (Confederation of Open Access  
Repositories), ΚΕΒΕΠ (Κυπριακή Ένωση 
Βιβλιοθηκονόμων και Επιστημόνων 
Πληροφόρησης) και CYS (Cyprus  
Organization for Standardization).

φθινοπωρινό εξάμηνο 2013, το πρόγραμμα 
εφαρμόστηκε σε πρωτοετείς φοιτητές 
ακολουθώντας τη μεθοδολογία της 
ποσοτικής και ποιοτικής ανάλυσης των 
αποτελεσμάτων. Στόχος ήταν η θετική 
ανταπόκριση του μαθησιακού περιβάλλοντος 
στην εκπαίδευση των χρηστών ώστε να 
έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν 
ικανότητες πληροφοριακής παιδείας στο 
στάδιο της αξιολόγησης της εγκυρότητας 
των πληροφοριών. Τα αποτελέσματα της 
έρευνας δημοσιεύτηκαν στις αρχές του 2014.

Ο Ιχνηλάτης ολοκληρώθηκε τον Αύγουστο 
του 2014 στο λογισμικό ανοικτού κώδικα 
WordPress. Οι Θεματικοί Βιβλιοθηκονόμοι 
ανέλαβαν το έργο υποστήριξης 
(εμπλουτισμός περιεχομένου-εξέλιξη 
λογισμικού) αλλά και προώθησης του 
προγράμματος μέσω των 
προγραμματισμένων σεμιναρίων και της 
αποστολής ενημερωτικών emails στα 
ακαδημαϊκά τμήματα.

Προώθηση επιστημονικής έρευνας 
Με επιτυχία λειτούργησε για πρώτη 
χρονιά το ταμείο χρηματοδότησης των 
ακαδημαϊκών δημοσιεύσεων σε περιοδικά 
και βιβλία ανοικτής πρόσβασης “Cyprus 
University of Technology Open Access 
Author Fund”. Το ακαδημαϊκό έτος 2013-
2014, η Βιβλιοθήκη δέχτηκε 9 αιτήσεις για 
χρηματοδότηση από τις οποίες εγκρίθηκαν 
οι 7 με συνολικό κόστος €7700.

Το Μάρτιο του 2014 έχει ολοκληρωθεί η 
αναζήτηση στις βάσεις Web of Science 
και Scopus και ο εντοπισμός όλων των 
δημοσιεύσεων των μελών ΔΕΠ μεταξύ 
2010-2012 οι οποίες δεν περιλαμβάνονταν 
στο ιδρυματικό καταθετήριο “Κτίσις”. Η 
διαδικασία μεταφοράς στην νέα έκδοση 
του ΚΤΙΣΙΣ περιελάμβανε την αυτόματη 
εισαγωγή των δημοσιεύσεων και την 
περιγραφή τους με βάση τα επιστημονικά 
πεδία του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής 
Συνεργασίας και Ανάπτυξης).

Επιπρόσθετα, η Βιβλιοθήκη θέλοντας 
να συμβάλει στην προσπάθεια του 
Πανεπιστημίου για την ανάδειξη των 
αποτελεσμάτων της έρευνας, προχώρησε στη 
βιβλιομετρική ανάλυση των δημοσιεύσεων 
μέσα από το Ιδρυματικό Καταθετήριο ΚΤΙΣΙΣ. 
Οι βιβλιομετρικοί δείκτες που προέκυψαν 

ήταν ο αριθμός των δημοσιεύσεων, τα 
επιστημονικά πεδία πάνω στα οποία 
δημοσιεύει η ακαδημαϊκή κοινότητα 
του πανεπιστημίου και οι επιστημονικές 
συνεργασίες με φορείς σε τοπικό και 
διεθνές επίπεδο. Τα στοιχεία αφορούσαν 
τα έτη 2010-2012 και είχαν εξαχθεί από 
το ΚΤΙΣΙΣ με βάση τις δημοσιεύσεις 
που ήταν καταχωρημένες μέχρι τον 
Σεπτέμβριο του 2012. Για το 2013, δεν έχει 
ολοκληρωθεί η εισαγωγή των δημοσιεύσεων 
αφού η Βιβλιοθήκη βρίσκεται στη φάση 
υλοποίησης ενός προγράμματος για την 
αυτόματη εισαγωγή των δημοσιεύσεων 
από τις βάσεις WoS και Scopus. 

Σε μελέτη που πραγματοποιήθηκε τον 
Νοέμβριο του 2014, έγινε ανάκτηση των 
δημοσιεύσεων όλων των ερευνητών του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς 
και ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού 
των αναφορών των συγγραφέων. Τα στοιχεία 
αντλήθηκαν από τη βιβλιογραφική βάση 
δεδομένων “Scopus” του εκδοτικού οίκου El-
sevier στις 21 Νοεμβρίου 2014 για την 
περίοδο Ιανουάριο 2007 (πρώτο έτος  
λειτουργίας του Πανεπιστημίου) μέχρι 
Νοέμβριο 2014. 

Αξιολόγηση υπηρεσιών  
Η Βιβλιοθήκη διεξάγει έρευνες για 
αξιολόγηση των υπηρεσιών της με 
απώτερο στόχο τη συνεχή αναβάθμιση 
της ποιότητας των παρεχόμενων 
υπηρεσιών και της παραγωγικότητας 
και τον σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων που ν’ ανταποκρίνονται 
στις ανάγκες των χρηστών της.

Τον Φεβρουάριο του 2014 πραγματοποιήθηκε 
η αξιολόγηση υπηρεσιών των προμηθευτών 
της Βιβλιοθήκης βάση συγκεκριμένων 
κριτηρίων. Η διαδικασία αξιολόγησης 
αναθεωρήθηκε με σκοπό την ίση κατανομή 
παραγγελιών ανάλογα με τη βαθμολογία 
που προκύπτει από την αξιολόγηση. Η 
ανάκτηση των δεδομένων έγινε από το 
αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης 
Millennium και στη συνέχεια τα δεδομένα 
επεξεργάζονται και αναλύονται από το ΓΔΥ.  
Τα κριτήρια της αξιολόγησης αφορούν 
τις υπηρεσίες των προμηθευτών, όπως 
ο μέσος χρόνος αποστολής του υλικού, 
ανταπόκριση στα αιτήματα, επικοινωνία, 
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Στο πλαίσιο της συνεργασίας με το China 
Hanban (το Κινεζικό Εθνικό Γραφείο για τη 
διδασκαλία της κινεζικής ως ξένης γλώσσας), 
η Βιβλιοθήκη έχει υπογράψει  συμφωνία με 
σκοπό τη προώθηση της κινεζικής γλώσσας 
και πολιτισμού στην Κύπρο. Η “Κινέζικη 
Γωνιά” (Chinese Corner) δημιουργήθηκε σε 
ειδικά διαμορφωμένο χώρο εντός της 
Βιβλιοθήκης στις 31 Μαΐου 2014 και θα 
παραμείνει σε ισχύ για τρία χρόνια. 
Περιλαμβάνει 300 τίτλους βιβλίων και 
πολυμέσων οι οποίοι δωρίθηκαν από  
τον οργανισμό China Hanban και 
καταλογογραφήθηκαν στο σύστημα της 
Βιβλιοθήκης. Η συλλογή θα εμπλουτιστεί με 
περίπου 200 τίτλους τα επόμενα δύο χρόνια. 
Παράλληλα, τον Οκτώβριο 2014 
διοργανώθηκε εκδήλωση για την προβολή  
και προώθηση του προγράμματος  
“Κινέζικη Γωνιά”. 

Έργα ψηφιοποίησης 
Κατά το 2013 ολοκληρώθηκε ένα νέο 
έργο ψηφιοποίησης αρχείου που είχε 
αναλάβει η Βιβλιοθήκη στο πλαίσιο 
συνεργασίας με το Παττίχειο Ιστορικό 
Αρχείο-Μουσείο και Κέντρο Μελετών, ενώ 
ξεκίνησαν ακόμα δύο έργα ψηφιοποίησης 
τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη. 

Η καταγραφή και ψηφιοποίηση του αρχείου 
του εκπαιδευτικού Νικολάου Ι. Ξιούτα (1901-
1984) ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο του 
2014. Περιέχει κυρίως τα προκαταρκτικά της 
ΟΛΜΕΚ, ομιλίες, μελέτες, την αλληλογραφία 
του για θέματα που αφορούσαν κυρίως την 
παιδεία και εκπαίδευση στην Κύπρο, καθώς 
και ιστορικά γεγονότα, λογοτεχνία και 
πολιτική. Για την τεκμηρίωση του αρχείου 
χρησιμοποιήθηκαν διεθνή πρότυπα 
αρχειακής περιγραφής και το λογισμικό 
ανοικτού κώδικα AtoM 2.1. Η πρόσβαση  
στις συλλογές διευθετήθηκε μέσω του 
καταθετηρίου “Υλάτης”.

Το Αρχείο Κυπριακού Παραδοσιακού Χορού 
δημιουργήθηκε από τον Λαογραφικό Όμιλο 
Λεμεσού με σκοπό να εξυπηρετήσει τις 
ανάγκες για έρευνα, διατήρηση, διάδοση και 
διάσωση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς 
με αναφορά στον παραδοσιακό χορό, τη 
μουσική, τα τραγούδια και τις παραδοσιακές 
ενδυμασίες. Το υλικό έχει ταξινομηθεί σε 
θεματικές ενότητες και περιλαμβάνει κείμενα, 
φωτογραφίες, συνεντεύξεις, μαρτυρίες, 

μουσικές μελωδίες, τραγούδια και χορούς.  
Το έργο επεξεργασίας και τεκμηρίωσης του 
υλικού ξεκίνησε το Νοέμβριο του 2013 και 
συνεχίζεται. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 
ολοκληρώθηκε ένα μέρος της συλλογής που 
αφορά τις 11 εργασίες με φωτογραφίες και 
βίντεο από συνεντεύξεις. Για την περιγραφή 
του υλικού χρησιμοποιήθηκε το πρότυπο 
Dublin Core και η συλλογή είναι ηλεκτρονικά 
διαθέσιμη στο κοινό μέσω του καταθετηρίου 
“Αψίδα”.

Σε συνέχεια της ενσωμάτωσης μέρους της 
Βιβλιοθήκης του Ανώτερου Τεχνολογικού 
Ινστιτούτου (ΑΤΙ), η Βιβλιοθήκη ανέλαβε την 
καταγραφή και ψηφιοποίηση του περιοδικού 
“The HTI Review” και των διπλωματικών 
εργασιών των αποφοίτων του ΑΤΙ. Η 
τεκμηρίωση του περιοδικού “The HTI Re-
view” ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο του 
2014 και όλα τα τεύχη από το 1971 μέχρι 
και το 2007 (οπόταν και σταμάτησε να 
εκδίδεται) καταχωρήθηκαν στο καταθετήριο 
“Αψίδα”. Η ψηφιοποίηση των διπλωματικών 
εργασιών, περίπου 2000 στο σύνολό τους,  
ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο 2014 και η 
συλλογή προστέθηκε επίσης στην “Αψίδα”.

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 AtoM 2.1.

Πολιτιστικές και άλλες εκδηλώσεις 
30 Σεπτεμβρίου 2014 Διοργάνωση 
σεμιναρίου “Research and Publishing  
with Taylor & Francis”

Το σεμινάριο διοργανώθηκε σε συνεργασία 
με τον εκδοτικό οίκο Taylor & Francis και την 
Κοινοπραξία Κυπριακών Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών (ΚΚΑΒ). 

10 Οκτωβρίου 2014 Διοργάνωση εκδήλωσης 
εγκαινίων της “Κινέζικης Γωνιάς”

Η εκδήλωση με τίτλο “Chinese Corner in 
our Library “The journey of a thousand 
miles begins with a single step” Lao-Tzu” 
πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στην 
«Πλατεία Πανεπιστημίου» υπό την αιγίδα του 
Πρέσβη της Κίνας στη Κύπρο κ. Liu Xinsheng. 
Στην εκδήλωση τονίστηκε η συνεργασία του 
οργανισμού China Hanban με το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και τη μεγάλη 
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προσπάθεια που γίνεται για την προώθηση 
της κινεζικής κουλτούρας. Παρουσιάστηκαν, 
επίσης, οι τεχνικές του βελονισμού και της 
βοτανολογίας, η προέλευση και εξέλιξη 
του Φενγκ Σουι, η πολεμική παραδοσιακή 
τέχνη με σπαθιά «Tai Chi», παραδοσιακοί 
κινεζικοί χοροί και τραγούδια. Κατά τη 
διάρκεια της εκδήλωσης υπήρχε έκθεση 
κινέζικων πορσελάνων και πλούσιο μπουφέ 
με κινέζικα παραδοσιακά εδέσματα. 

20-26 Οκτωβρίου 2014 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

•  προβολή ενημερωτικού υλικού στις οθόνες 
πληροφόρησης στους χώρους του 
Πανεπιστημίου

•  επισκέψεις θεματικών βιβλιοθηκονόμων  
στα ακαδημαϊκά τμήματα

Εταιρική κοινωνική ευθύνη 
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 
από τις υπόλοιπες βιβλιοθήκες, κάτω από 
κοινούς όρους που έχουν προσυμφωνηθεί 
μεταξύ όλων των μελών της συνεργασίας. Το 
2014 η ΒΤΠ δέχτηκε 94 αιτήματα δανεισμού 
από φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων, ενώ 
παράλληλα έστειλε 30 αιτήματα δανεισμού 
προς άλλα Πανεπιστήμια για φοιτητές  
του ΤΕΠΑΚ. 

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  
online ερωτηματολογίου για το 2013.  
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. Έκθεση 
Στατιστικών Στοιχείων Ακαδημαϊκών 
Βιβλιοθηκών 2013.

Στην προσπάθεια ενίσχυσης των 
δραστηριοτήτων ενημέρωσης για 
προετοιμασία των μελλοντικών φοιτητών-
χρηστών της, η Βιβλιοθήκη προωθεί και 
οργανώνει ξεναγήσεις σε σχολεία και άλλους 
οργανισμούς καθόλη τη διάρκεια του έτους. 
Το 2014 πραγματοποιήθηκαν 30 ξεναγήσεις, 
κυρίως σε σχολεία δημοτικής εκπαίδευσης.

Για σκοπούς επικοινωνίας και ενημέρωσης 
των μελών της, η Βιβλιοθήκη διατηρεί 
λογαριασμούς σε κοινωνικά δίκτυα όπως  
Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+  
και Flickr. 

Συμμετοχή του ΤΕΠΑΚ στην εκδήλωση 
«Με τη Ματιά του…. Ερευνητή 2014!»  
στο πλαίσιο της Εβδομάδας Έρευνας 
Στο πλαίσιο προώθησης και υλοποίησης 
των στόχων και δραστηριοτήτων του, το 
Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, εντός 
του 2014, συμμετείχε στην εκδήλωση «Με 
τη Ματιά του…Ερευνητή 2014!», η οποία 
διοργανώθηκε για πρώτη χρονιά από το 
Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας στο πλαίσιο 
της εκδήλωσης «Εβδομάδα Έρευνας». 

Μέσα από την συμμετοχή μας στην 
εκδήλωση, δίνεται η δυνατότητα στους 
ερευνητές και ακαδημαϊκούς του ΤΕΠΑΚ 
να παρουσιάσουν τις ερευνητικές τους 
δραστηριότητες, να ενημερώσουν το κοινό 
για το ρόλο και τη σημασία της έρευνας 
στο σύγχρονο κόσμο καθώς και για τις 
καθημερινές, πρακτικές εφαρμογές των 
ερευνητικών τους αποτελεσμάτων. 

Το συντονισμό της εκπροσώπησης του 
ΤΕΠΑΚ στην εκδήλωση, έχει ο Τομέας 
Έρευνας της Υπηρεσίας Έρευνας και 
Διεθνούς Συνεργασίας.



ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ 
ΔΥΝΑΜΙΚΟ

ΕΝΟΤΗΤΑ
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ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Το ακαδημαϊκό προσωπικό 
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 και του 
εξωτερικού. Τα ελάχιστα προσόντα για το 
εκλεγμένο ακαδημαϊκό προσωπικό είναι 
o διδακτορικός τίτλος 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 106 θέσεις και τις  
62 θέσεις μελών ΔΕΠ ενταγμένου 
ακαδημαϊκού προσωπικού.  

Επιπρόσθετα από την παραγωγή και διάχυση 
της γνώσης μέσα από την έρευνα και τη 
διδασκαλία, τα μέλη της ακαδημαϊκής 
κοινότητας του Πανεπιστημίου 
δραστηριοποιούνται σε διεθνείς και  
τοπικούς οργανισμούς και φορείς.  
Ενδεικτικά καταγράφεται ότι κατά το 2014: 

Η Πρύτανης του Πανεπιστημίου, Καθηγήτρια 
Ελπίδα Κεραυνού – Παπαηλιού είναι 
Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης  
για τα Ιδιωτικά Πανεπιστήμια (ΕΑΙΠ). Είναι 
επίσης μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και 
της Εκτελεστικής Επιτροπής του Ευρωπαϊκού 
Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας, που 
αποτελεί σημαντικό άξονα του νέου 
Προγράμματος «Ορίζοντας 2020». 

Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, 
Καθηγήτρια Τούλα Ονουφρίου είναι 
Πρόεδρος της Εταιρίας Υδρογονανθράκων 
Κύπρου και μέλος του Συμβουλίου 
Ενεργειακής Πολιτικής της Κύπρου.

Ο Αντιπρύτανης Οικονομικού 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης, Καθηγητής 
Ανδρέας Αναγιωτός είναι Εκπρόσωπος της 
Κύπρου στο  “Ορίζοντας 2020” στην 
Επιτροπή "Nanotechnologies, Advanced  
Materials, Biotechnology, Advanced  
Manufacturingand Processing". Είναι επίσης 
ιδρυτικό μέλος της Κυπριακής Εταιρείας 
Αθηροσκλήρωσης και μέλος της ομάδας 
εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων για θέματα 
διαστήματος με σκοπό την πλήρη ένταξη  
της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος (ESA).

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Διοίκησης  
και Οικονομίας, Καθηγητής Παναγιώτης 
Θεοδοσίου είναι μέλος του Συμβουλίου 
Εθνικής Οικονομίας.  

Ο Κοσμήτορας της Σχολής Μηχανικής και 
Τεχνολογίας, Αναπληρωτής Καθηγητής  
Κρίστης Χρυσοστόμου είναι εκπρόσωπος της 
Κύπρου στην Επιτροπή Ευρωκωδίκων και την 
Υπεπιτροπή Αντισεισμικής Μηχανικής του 
Ευρωπαϊκού Οργανισμού Τυποποίησης 

(CEN), και Επικεφαλής της Κυπριακής 
Αντιπροσωπίας στον οργανισμό Federation 
International du Beton (fib). Προεδρεύει 
επίσης της Επιτροπής Ευρωκωδίκων του 
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

Ο Καθηγητής στο Τμήμα Μηχανολόγων 
Μηχανικών και Επιστήμης και Μηχανικής 
Υλικών, Στέλιος Χούλης είναι ο Εθνικός 
Αντιπρόσωπος της Κύπρου στο νέο 
πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την 
έρευνα και την τεχνολογία “Ορίζοντας 2020”, 
στην Επιτροπή "Nanotechnologies, Advanced 
Materials, Biotechnology, Advanced  
Manufacturing and Processing". 

Ο Καθηγητής στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, 
Διόφαντος Χατζημιτσής είναι μέλος της 
ομάδας εμπειρογνωμόνων του Υπουργείου 
Συγκοινωνιών και Έργων για θέματα 
διαστήματος με σκοπό την πλήρη ένταξη  
της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Διαστήματος (ESA). Είναι επίσης ανώτερο 
μέλος του SPIE International Society for  
Optics and Photonics.

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

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

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών, Ανδρέας 
Πουλλικκάς, είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου 

Ενεργειακής Πολιτικής της Κύπρου και μέλος 
του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημόσιας 
Εταιρείας Φυσικού Αερίου (ΔΕΦΑ) Κύπρου. 
Είναι επίσης Αναπληρωτής Επιστημονικός 
Συντάκτης του διεθνές περιοδικού Journal of 
Power Technologies και Μέλος του 
Συντακτικού Συμβουλίου του διεθνούς 
περιοδικού International Journal of Energy 
and Environment.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Ανδρέας 
Λανίτης είναι εκπρόσωπος της Κύπρου στον 
Ευρωπαϊκό Σύνδεσμο για Βιομετρικά Στοιχεία   
(European Association for Biometrics).

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας  
και Επιστήμης Τροφίμων, Χρίστος 
Παπαχριστοφόρου, είναι εκπρόσωπος της 
Κύπρου στο Διεθνή Οργανισμό για την 
Αιγοτροφία (International Goat Association), 
αντιπρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής 
για την Αιγοπροβατοτροφία της Ευρωπαϊκής 
Ζωοτεχνικής Ομοσπονδίας, και μέλος της 
Εθνικής Επιτροπής Κύπρου για τους Ζωικούς 
Γενετικούς Πόρους.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, 
Θεόδωρος Ζαχαριάδης, είναι εκπρόσωπος 
της Κύπρου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό 
Οικονομολόγων του Περιβάλλοντος (EAERE) 
και Εθνικός Εκπρόσωπος στη Διαχειριστική 
Επιτροπή της Θεματικής "Climate Action,  
Environment, Resource Efficiency and Raw 
Materials" του προγράμματος Horizon 2020. 
Ήταν επίσης εθνικός εκπρόσωπος της 
Κύπρου στη Θεματική Επιτροπή Μεταφορών 
και Αστικής Ανάπτυξης του ευρωπαϊκού 
προγράμματος COST μέχρι τις 30/9/2014, 

ΕΝΟΤΗΤΑ
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οπότε και έληξε η θητεία όλων των 
Θεματικών Επιτροπών.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών,  
Ευριπίδης Ζαντίδης είναι πρόεδρος σε 
επιτροπές που συγκροτούνται για 
αξιολόγηση προγραμμάτων σπουδών στη 
τριτοβάθμια εκπαίδευση (Σ.ΕΚ.Α.Π.). Είναι 
επίσης ο εθνικός εκπρόσωπος της Κύπρου 
στο Διεθνές Σύνδεσμο Τυπογραφίας (Asso-
ciation Typographique Internationale, ATypI) 
καθώς και στο Διεθνές Σύνδεσμο 
Σημειωτικών Σπουδών (International Associa-
tion for Semiotic Studies, IASS-AIS). Επίσης 
είναι ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος της 
Κυπριακής Σημειωτικής Ένωσης (Cyprus  
Semiotics Association, CSA).

Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού, 
Μαρία Κραμβιά- Καπαρδή είναι Πρόεδρος 
του Διοικητικού Συμβουλίου του μη 
κερδοσκοπικού οργανισμού Διαφάνεια 
Κύπρος. Επίσης, είναι  ιδρυτικό μέλος του  
European Business Ethics Network, Κύπρος, 
καθώς και μέλος της Πειθαρχικής Επιτροπής 
και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικά 
Εγκλήματα και Δικανικής Λογιστικής στο 
Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου.

Η Αναπληρώτρια Kαθηγήτρια στο Τμήμα 
Αποκατάστασης, Μαρία Καμπανάρου είναι 
μέλος του συμβουλίου Multilingual Affairs 
Committee του International Association  
of Logopedics and Phoniatrics (IALP) καθώς 
και μέλος του Academy of Aphasia.

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. 

O Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα 
Επιστήμης και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος, 
Κώστας Κώστα είναι μέλος του 
Πολεοδομικού Συμβουλίου.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής στο 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής, Κυριάκος Καλλής  είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Κυπριακού Οργανισμού Τυποποίησης.

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων, Δημήτρης Τσάλτας 
είναι εθνικός εκπρόσωπος της Κύπρου στην 
Επιτροπή Τομέα Τροφίμων και Γεωργίας του 
προγράμματος COST, μέλος της 
Συντονιστικής Επιτροπής του Εθνικού 
Αγροτικού Δικτύου και μέλος του ΔΣ της 
Ελληνικής Φυτοπαθολογικής Εταιρείας.  
Είναι επίσης εκπρόσωπος της Κύπρου στο 
ISEKI-Food Association (IFA) στο EPSO και 
πρεσβευτής του European Food Technology 
Network.  

Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου, 
Αγγελική Γαζή είναι συντονίστρια και ιδρυτικό 
μέλος στο νέο κλάδο "Ψυχολογία των Μέσων 
- Τεχνολογία" της Ελληνικής Ψυχολογικής 
Εταιρείας, μέλος της Διεθνούς Επιστημονικής 
Επιτροπής Group de recherches et dʼetudes 
sur la radio (GRER), εκλεγμένη αντιπρόεδρος 
(Vice Chair), Radio Research Section, στο  
European Communication Research and  
Education Association(ECREA) και ιδρυτικό 
μέλος του International Radio Research  
Network (IREN). Είναι επίσης μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του NeMe Arts  
Centre.

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Διεθνές 
Ινστιτούτο Κύπρου για την Περιβαλλοντική 
και Δημόσια Υγεία, Κώστας Χριστοφή είναι 
μέλος της Εθνικής Επιτροπής για τον Έλεγχο 
του Καπνίσματος στην Κύπρο. Είναι επίσης 
μέλος στο International Society of Environ-
mental Epidemiology, στο Society of Clinical 
Trials και στο Institute of Chartered Account-
ants of England and Wales. 

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών, Νίκος 
Σουλελές είναι κριτής επιστημονικών άρθρων 
στα διεθνή περιοδικά MERLOT Journal of 
Online Learning and Teaching (JOLT) και 
Higher Education Studies. 

Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, Χριστιάνα Κούτα είναι 
Γραμματέας του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου 
Διαπολιτισμικής Νοσηλευτικής και Υγείας 
(European Transcultural Nursing Association), 
και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Mediterranean Institute of Gender Studies. 
Είναι επίσης, Πρόεδρος του Τομέα  
Κοινοτικής Νοσηλευτικής Κύπρου  στον 

Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών  
και Μαιών.

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

Η Επίκουρη Καθηγήτρια στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, Αικατερίνη Λαμπρινού είναι 
Αντιπρόεδρος του  Συνδέσμου Cardiovascu-
lar Nursing and Allied Professions (CCNAP) 
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας, 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 
Συνδέσμου Καρδιακής Ανεπάρκειας (HFA) 
της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρίας  
και μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας για την 
Οξεία Καρδιακή Ανεπάρκεια (Acute Heart 
Failure Academy).

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Νοσηλευτικής, Ανδρέας Χαραλάμπους,  
είναι εκτελεστικό μέλος της Ευρωπαϊκής 
Εταιρείας Νοσηλευτών Ογκολογίας  
(European Oncology Nursing Society).  
Είναι επίσης μέλος της Ευρωπαϊκής 
πρωτοβουλίας για προαγωγή της  
φροντίδας του καρκίνου (cancer care  
excellence) και Πρόεδρος του Τομέα 
Νοσηλευτών Ογκολογίας Κύπρου στον 
Παγκύπριο Σύνδεσμο Νοσηλευτών  
και Μαιών.

Ο Επίκουρος Καθηγητής Αλέξανδρος 
Χαραλαμπίδης του Τμήματος Επιστήμης  
και Τεχνολογίας Περιβάλλοντος έχει εκλεγεί 
μέλος του διοικητικού συμβουλίου του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Ηλιακής Ενέργειας 
(International Solar Energy Society). 
Διοργάνωσε επίσης, για την Κύπρο και 
Ελλάδα, τον πανευρωπαϊκό διαγωνισμό 
CleanLaunchpad του Climate-KIC, που  
έχει ως σκοπό την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας στην αειφόρο  
ανάπτυξη (cleantech).

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης  
και Μηχανικής Υλικών, Γιώργος 
Κωνσταντινίδης, είναι μέλος της 
Εθνικής Τεχνικής Επιτροπής CYS/TE 
20: Υαλοπετάσματα, πορτοπαράθυρα 
και μεταλλικές επικαλύψεις κτιρίων. 
Διατέλεσε επίσης πρόεδρος σε δυο 
επιτροπές που συγκροτήθηκαν από το 
Συμβούλιο Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης 
και Πιστοποίησης για την αξιολόγηση 
προγραμμάτων σπουδών Ιδιωτικών 
Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης 
της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής, Δημήτριος Σκαρλάτος 
είναι ακαδημαϊκός εκπρόσωπος της Κύπρου 
στον οργανισμό EuroSDR (European Spatial 
Data Research Network και Αντιπρόεδρος 
του Συνδέσμου Αγρονόμων και  Τοπογράφων 
Μηχανικών Κύπρου.

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Εμπορίου, Χρηματοοικονομικών και 
Ναυτιλίας, Νεόφυτος Λαμπερτίδης είναι 
μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΑΤΗΚ.

Ο Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και 
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). 

Η Διευθύντρια του Κέντρου Γλωσσών και  
το ακαδημαϊκό μέλος του Πανεπιστημίου  
Δρ Σαλώμη Παπαδήμα-Σοφοκλέους είναι 
μέλος του εφταμελούς Επιστημονικού 
Συμβουλίου Εξετάσεων του Υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού. Είναι επίσης εθνικός 
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αντιπρόσωπος στην Κύπρο του Ευρωπαϊκού 
Συλλόγου για τη Γλωσσική Διδασκαλία και 
Εκμάθηση Υποβοηθούμενη από Τεχνολογίες 
(EuroCALL – Computer Assisted Language 
Learning) μέλος της επιστημονικής επιτροπής 
του συνεδρίου EuroCALL 2014, κριτής 
άρθρων του επιστημονικού περιοδικού  
CALICO και μέλος της Επιστημονικής 
Επιτροπής του επιστημονικού περιοδικού  
The Journal of Teaching English with  
Technology (TewT).

Ο Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, 
Στέλιος Γιατρός είναι μέλος των Τεχνικών 
Υπο-επιτροπών CYS για τις κατασκευές  
από χάλυβα και αλουμίνιο και μέλος της 
Επιτροπής Δομοστατικής Ευστάθειας του 
Αμερικανικού Ινστιτούτου Μηχανικής.  
Επίσης, είναι διοργανωτής, για Κύπρο και 
Ελλάδα, του πανευρωπαϊκού διαγωνισμού  
CleanLaunchpad του Climate-KIC,  
που έχει ως σκοπό την προώθηση της 
επιχειρηματικότητας στην αειφόρο ανάπτυξη.

Ο Λέκτορας στο Τμήμα Γεωπονικών 
Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και Επιστήμης 
Τροφίμων, Μενέλαος Σταυρινίδης είναι 
μέλος του Συμβουλίου Γεωργικής Έρευνας 
και Ανάπτυξης και μέλος της Συντονιστικής 
Επιτροπής του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Η Λέκτορας στο Διεθνές Ινστιτούτο Κύπρου 
για την Περιβαλλοντική και Δημόσια Υγεία, 
Άντρη Παναγιώτου είναι μέλος του Working 
Group for the Epidemiology and Prevention 
of Atherosclerosis of the Hellenic  
Atherosclerosis Society.

Ο Ανώτερος Λέκτορας στο Τμήμα 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 
Πληροφορικής, Αβραάμ Γεωργίου είναι μέλος 
του Συμβουλίου Ενεργειακής Πολιτικής.

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

Ο Ανώτερος Λέκτορας στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης και 
Μηχανικής Υλικών, Πολύβιος Ελευθερίου 
είναι Πρόεδρος της διεθνούς οργάνωσης 
American Society of Heating, Refrigerating 
and Air-Conditioning Engineers (Κύπρος). 
Επίσης, είναι μέλος του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Κυπριακού Οργανισμού 
Τυποποίησης.

Ο Ανώτερος Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, 
Ιωάννης Οικονομίδης, είναι εκπρόσωπος του 
Πανεπιστημίου στον Κυπριακό Οργανισμό 
Προτύπων, στη τεχνική επιτροπή για το 
ασφαλτικό σκυρόδεμα.

Ο Ανώτερος Λέκτορας στο Τμήμα 
Μηχανολόγων Μηχανικών και Επιστήμης  
και Μηχανικής Υλικών, Σωτήρης Καλογήρου 
είναι εκπρόσωπος της Κύπρου στο World 
Renewable Energy Network (WREN).  
Είναι μέλος της  Επιτροπής Παρακολούθησης 
για την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων  
που λειτουργεί στο Υπουργείο Ενέργειας, 
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, μέλος 
της Αντανακλαστικής Επιτροπής CYS/MC5/
SC1 “Energy Audits” του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης, αντιπρόσωπος 
του ΤΕΠΑΚ στην Συμβουλευτική Επιτροπή 
του Ενεργειακού Γραφείου Κυπρίων Πολιτών 
και μέλος του ΔΣ του World Society of  
Sustainable Energy Technologies (WSSET). 
Είναι επίσης αναπληρωτής Πρόεδρος της 
Εθνικής Επιτροπής CYS TE 13 «Θερμικά 
Ηλιακά Συστήματα». Είναι επίσης  
Editor-in-Chief του περιοδικού Renewable 
Energy και Deputy Editor-in-Chief του 
περιοδικού Energy”.

Ο Ανώτερος Λέκτορας στο Τμήμα Πολιτικών 
Μηχανικών και Μηχανικών Γεωπληροφορικής, 
Χρύσης Παπαλεοντίου είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού 
Οργανισμού Τυποποίησης.

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 
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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. Με δεκάδες δημόσιες 
παρεμβάσεις τους στα ηλεκτρονικά και 
έντυπα μέσα ενημέρωσης, προσφέρουν  
κατά καιρούς στο κυπριακό κοινό έγκυρη  
και επιστημονική ενημέρωση αναφορικά  
με τα θέματα της ειδικότητας τους.

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

2013 14 19 34 34

2014 19 21 40 26

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΝΤΑΓΜΕΝΟ)

2009 2010 2011 2012 2013 2014

ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 3 2 2 2 1 1

ΕΠΙΚΟΥΡΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ 5 2 20 19 18 18

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΛΕΚΤΟΡΕΣ 21 19 24 26 30 28

ΛΕΚΤΟΡΕΣ 20 22 13 11 2 2

ΠΡΩΤΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 3 3 1 2 2 3

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 4 4 4 2 4 4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 6 6 5 4 2 0

ΑΝΩΤΕΡΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 3 3 4 3 3 3

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 0 1 3 3 3 3
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Στατιστικά στοιχεία δημοσιεύσεων 
Τα στοιχεία αντλήθηκαν από τη 
βιβλιογραφική βάση δεδομένων “Scopus” 
του εκδοτικού οίκου Elsevier στις 21 
Νοεμβρίου 2014 για την περίοδο Ιανουάριος 
2007 (πρώτο έτος  λειτουργίας του 
Πανεπιστημίου) μέχρι Νοέμβριος 2014. 

Η “Scopus” είναι η μεγαλύτερη βάση 
δεδομένων με περιλήψεις και παραπομπές 
από λογοτεχνικά έργα που έχουν 
αξιολογηθεί από ομότιμους: επιστημονικά 
περιοδικά, βιβλία και πρακτικά συνεδρίων. 
Παρέχοντας μια περιεκτική επισκόπηση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας παγκόσμια 
στους τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, 
της ιατρικής, των κοινωνικών επιστημών, των 
τεχνών και των ανθρωπιστικών επιστημών, 
η Scopus προσφέρει έξυπνα εργαλεία για 
την παρακολούθηση, την ανάλυση και την 
οπτικοποίηση (virtualization) της έρευνας. 
Επιπρόσθετη δυνατότητα της Scopus 
είναι και ο υπολογισμός του h index, που 
ουσιαστικά πρόκειται για τον μέσο όρο των 
αναφορών του συγγραφέα για τα διαθέσιμα 
έτη, δηλαδή 1996-σήμερα. Η αναζήτηση 
στη Scopus πραγματοποιήθηκε σε επίπεδο 
Φορέα/Ιδρύματος, όπου έγινε ανάκτηση 
των δημοσιεύσεων όλων των ερευνητών 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
καθώς και ο υπολογισμός του συνολικού 
αριθμού των αναφορών των συγγραφέων.

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΕΤΟΣ ΜΕΛΗ

2007 5

2008 10

2009 17

2010 23

2011 25

2012 29

2013 30

2014 30

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ

ΕΤΟΣ ΜΕΛΗ

2007 10

2008 22

2009 21

2010 25

2011 22

2012 9

2013 5

2014 1

Στον πιο κάτω πίνακα εμφανίζονται οι 
πήγες στις οποίες δημοσιεύουν τα μέλη του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου. Το 
64% των δημοσιεύσεων εμφανίζονται σε 
περιοδικά, το 26% σε Πρακτικά Συνεδρίων 
και ένα ποσοστό 10% σε βιβλία.

Στον πιο κάτω πίνακα παρουσιάζονται τα 
είδη των δημοσιεύσεων των ακαδημαϊκών. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό (55%) των 
δημοσιεύσεων αφορούν άρθρα και 
το 34% πρακτικά συνεδρίων.
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Όσον αφορά τον συνολικό αριθμό των 
δημοσιεύσεων ανά έτος, παρατηρείται μια 
σταθερή αύξηση στις δημοσιεύσεις και 
αναμένεται ότι μέχρι το τέλος του 2014 θα 
ξεπεραστεί  ο αριθμός των δημοσιεύσεων 
του 2013.

Το μεγαλύτερο ποσοστό των δημοσιεύσεων 
ανήκει θεματικά στις θετικές επιστήμες. 

Συγκεκριμένα, το 20% αφορά την 
Πληροφορική, το 17% τη Μηχανική και 
το 10% τα Μαθηματικά.  Ακολουθούν οι 
δημοσιεύσεις στον τομέα της Επιστήμης 
των Υλικών (9%), της Φυσικής και 
Αστρονομίας (9%), της Ιατρικής (7%), 
των Κοινωνικών Επιστημών (6%), κ.λ.π.
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Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ακαδημαϊκά 
ιδρύματα (Affiliation) με τα οποία οι 
ερευνητές συνεργάζονται για τη δημοσίευση 
των αποτελεσμάτων της έρευνας τους. Στην 
πλειοψηφία τους οι συνεργάτες προέρχονται 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου (10,4 %) 
και ακολουθούν το Aston University-UK 
(3,5%), το Πανεπιστήμιο Αθηνών (3,5%), 
το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (2,6%), 
το Frederic University (2,3%), κ.ά..

Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι 
χώρες όπου βρίσκονται  οι Φορείς/Ιδρύματα 
με τους οποίους υπήρξε συνεργασία στις 
δημοσιεύσεις. Κατά κύριο λόγο η συνεργασία 
ήταν με οργανισμούς στην Κύπρο, την 
Ελλάδα, το Ηνωμένο Βασίλειο, τις Η.Π.Α., 
την Ιταλία, τη Γερμανία και τη Γαλλία.
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Οι Διοικητικές Υπηρεσίες 
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. 

Στην παρούσα φάση στο Πανεπιστήμιο 
υπηρετούν 222 μέλη διοικητικού προσωπικού.

Στο Πανεπιστήμιο διαμορφώνεται ένα 
εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης για τα μέλη 
του διοικητικού προσωπικού προκειμένου να 
δίδεται η απαραίτητη καθοδήγηση και 
εκπαίδευση για την ανάπτυξη του 
προσωπικού.  

Γραφείο Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης  
και Αξιολόγησης 
Στο Πανεπιστήμιο διαμορφώνεται ένα 
εξατομικευμένο πλάνο ανάπτυξης για 
τα μέλη του διοικητικού προσωπικού 
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: 22 προγράμματα, 36 
ομάδες

•  Συμμετοχές προσωπικού σε 
ενδοπανεπιστημιακά προγράμματα: 650

•  Σύνολο προσωπικού που συμμετείχε σε 
προγράμματα εξωτερικού: 22             

•  Σύνολο προσωπικού που συμμετείχε σε 
πολυεπιχειρησιακά προγράμματα: 90

Ακαδημία ΤΕΠΑΚ  
Σε συνέχεια της ίδρυσης της Ακαδημίας 
ΤΕΠΑΚ, που ορίζει το πλαίσιο για την 
εκπαιδευτική και αναπτυξιακή πορεία κάθε 
διοικητικού στελέχους, από την αρχή της 
ένταξης του στο Πανεπιστήμιο, εντοπίστηκαν 
τέσσερεις (4) θεματικοί τομείς εκπαίδευσης 
(εισαγωγική εκπαίδευση, επιχειρησιακές 
δεξιότητες, διοίκηση και στρατηγική ηγεσία), 
που απευθύνονται στο προσωπικό ανάλογα 
και με την ιεραρχική βαθμίδα στην  
οποία υπηρετεί. 

Στα πλαίσια της Ακαδημίας κάτα το 2014 
διοργανώθηκαν τα ακόλουθα εκπαιδευτικά 
προγράμματα: 
•  Εισαγωγική Εκπαίδευση  

- Μέλη ΔΕΠ 
- Ερευνητικοί Συνεργάτες 
- Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Αποφοίτων 
- Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων Πτυχιούχων 
• Διαχείριση Χρόνου 

• Microsoft Advanced Excel για Λογιστές 
•  Διαχείριση Συγκρούσεων στο  

χώρο εργασίας
• Workplace Happiness
• Σεμινάριο για θέματα Φ.Π.Α
• Καινοτόμες Ομάδες
• Πρώτες Βοήθειες στο χώρο εργασίας
•  Ανάπτυξη Αποτελεσματικών Ικανοτήτων 

Διαχειρίστριας Γραφείου
•  Microsoft Advanced Excel για Βοηθούς 

Γραμματειακούς Λειτουργούς
•  Επεξήγηση του Νόμου Ν38(Ι)/2014  

και τις Εγκυκλίους 1694 και 1730 του 
Γενικού Λογιστηρίου

• Νομοθεσία Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
• Φορολογική Νομοθεσία-
• Διαχείριση Έργων - Ά Μέρος
•  Βέλτιστες Πρακτικές στη Διοίκηση 

Ανθρώπινου Δυναμικού σε περιόδους 
κρίσης

•  Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού  
για Λειτουργούς 

•  Creative Thinking, Innovation & Self Modi-
vation για το σύνολο του προσωπικού

• Cisco Network Academy
• CCNA Accessing the WAN
•  Διαχείριση Ερευντικών Προγραμμάτων – 

Horizon 2020

Επιπλέον στο Πανεπιστήμιο κατά το 
2014, είναι σε εξέλιξη τα πιο κάτω έργα:
1.  Εφαρμογή βασικών λειτουργιών 

συστήματος SAP HCM
2.  Εφαρμογή πρακτικών που αφορούν  

το πρότυπο IIP
3.  Προώθηση της Ισότητας των δύο φύλων 

στο Πανεπιστήμιο

Εφαρμογή βασικών λειτουργιών 
συστήματος SAP HCM 
Με την έναρξη του έτους 2014 ξεκίνησε η εν 
μέρει εφαρμογή του συστήματος SAP – HCM 
το οποίο περιλαμβάνει 6 modules. 

Η βασική εφαρμογή ξεκίνησε στα modules 
Personnel Administration & Organizational 
Management τα οποία μπήκαν σε παραγωγικό 
περιβάλλον και γίνονται σχετικές μηνιαίες 
καταχωρήσεις. Για τα υπόλοιπα modules 
Training & Events, Personnel Develop-
ment και Time Management, έχει ξεκινήσει 
μία αρχική καταχώρηση στοιχείων για το 
τρέχον έτος και έχουν καταγραφεί θέματα 
λειτουγικότητας του συστήματος και άλλες 
εκκρεμότητες αναλυτικά για κάθε module 
προς επίλυση με την εταιρία. Το module Re-
cruitment δεν μπήκε σε εφαρμογή λόγω μη 
ολοκληρωσής του και ελλείψει διαδικασιών 
πρόσληψης λόγω παγοποίησης των θέσεων.

Για το σύνολο του έργου αναμένεται η 
παράδοση των reports, η εκπαίδευση των 
χρηστών για τη δημιουργία Ad hoc re-
ports και η εκπαίδευση υπαλλήλων από 
την ΥΣΠΤ σε εργαλεία ABAP & QUERY. 

Εφαρμογή πρακτικών που αφορούν  
το πρότυπο IIP 
Σε συνέχεια της πιστοποίησης που έλαβε  
το Πανεπιστήμιο το 2012 με το Πρότυπο  
‘’Investors In People (IIP)’’ συνεχίστηκε και 
κατά το 2014 η προσπάθεια για εισαγωγή 

νέων διαδικασιών και διατήρηση υφιστάμενων 
καλών πρακτικών σε θέματα που αφορούν 
την διαχείριση του Ανθρώπινου Δυναμικού 
του Πανεπιστημίου.

Συγκεκριμένα, κατά το έτος 
2014 το Πανεπιστήμιο προέβηκε 
στις παρακάτω ενέργειες:

-  Υλοποίηση διαδικασιών Strategy month 
και Strategy week, για την καταγραφή 
στοχοθεσίας τρέχοντος έτους και 
την παρακολούθηση και καταγραφή 
αποτελεσμάτων για το Α 6μηνο 

-  Συμπλήρωση ανά 6μηνο HR Info re-
port για καταγραφή και παρακολούθηση 
στοιχείων σχετικά με τη διαμόρφωση του 
Διοικητικού Προσωπικού και επιμέρους 
θεμάτων (π.χ. ποσοστό εργαζομένων 
ανά φύλο και βαθμίδα, ποσοστό ανά 
φύλο σε διευθυντικές θέσεις)

-  Υλοποίηση συστήματος Ανατροφοδότησης 
και Προσωπικής Ανάπτυξης στο τέλος  
του έτους για παροχή ανατροφοδότησης  
στο Διοικητικό Προσωπικό από τους 
Προϊσταμένους αναφορικά με α) την 
επίτευξη των στόχων που τέθηκαν κατά  
το strategy month και β) τις δεξιότητες 
ικανότητες που πρέπει να κατέχει το 
Προσωπικό ανάλογα με τη θέση που 
κατέχει.

-  Τοποθέτηση συνολικά 5 suggestion boxes 
σε κατά τόπους κτίρια του Πανεπιστημίου 
για ενίσχυση της επικοινωνίας και 
λήψη εισηγήσεων/προβληματισμών

-  Διενέργεια συναντήσεων με το Προσωπικό 
(Focus groups) για την καταγραφή θεμάτων 
κοινού ενδιαφέροντος που χρήζουν 
διευθέτησης. Καταγραφή και ανάλυση 
απόψεων και ετοιμασία συγκεκριμένου 
στρατηγικού πλάνου δράσης 

-  Επικαιροποίηση των υπό διαμόρφωση 
Κανονισμών Διοκητικού Προσωπικού  
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-  Διαμόρφωση νέων εντύπων για την 
εκπαίδευση (αίτηση, αξιολόγηση) με κύριο 
στόχο τη μέτρηση του Return on Invest-
ment και της συνολικής απόδοσης της 
επένδυσης που γίνεται στην εκπαίδευση.

-  Εναρξη διαδικασίας σχεδιασμού 
ιστοσελίδας της ΥΑΔ με self service 
functionality όπου αυτό είναι εφικτό

-  Συμμετοχή σε φιλανθρωπικές εκστρατείες 
στα πλαίσια δραστηριοτήτων κοινωνικής 
εταιρικής ευθύνης (ΠΑΣΥΚΑΦ, 
Σύνδεσμος Αυτισμού, Cyta Santa 
Run, Hope for children κ.α.)

-  Προετοιμασία εκδήλωσης για την 
υγεία και ευεξία του Προσωπικού του 
Πανεπιστημίου η οποία πρόκειται να 
πραγματοποιηθεί εντός του νέου έτους.

Προώθηση της Ισότητας των δύο φύλων  
στο Πανεπιστήμιο 
Το Πανεπιστήμιο μέσω της Επιτροπής 
που συστήθηκε για την προώθηση της 
ισότητας των δύο φύλων στο Πανεπιστήμιο, 
συνέλλεξε και ανέλυσε όλα τα στοιχεία που 
αφορούν στην κατανομή του Προσωπικού 
του (Διοικητικού και Ακαδημαικού 
ανά θέση) συμπεριλαμβανομένων 
και των φοιτητών ανά φύλο.

Με βάση αυτά τα στοιχεία προωθήθηκε 
συγκεκριμένη πρόταση προς το Συμβούλιο 
με 10 βασικές εισηγήσεις για τη μείωση 
του υφιστάμενου χάσματος μεταξύ 
των δύο φύλων στο Πανεπιστήμιο.

Μία από αυτές τις προτάσεις αφορούσε και 
την διενέργεια έρευνας αντιλήψεων, πέρα 
από τη συλλογή των προαναφερθέντων 
στατιστικών στοιχείων, για πιο ολοκληρωμένη 
εικόνα της κατάστασης του Πανεπιστήμιου 
αναφορικά με το θέμα. Η συγκεκριμένη 
έρευνα θα αποτελέσει τη βάση για 
την υλοποίηση βελτιωτικών ενεργειών 
που θα βοηθήσουν στη μείωση του 
χάσματος μεταξύ ανδρών και γυναικών 
στο Πανεπιστήμιο με κύριο στόχο την 
μελλοντική διεκδίκηση πιστοποίησης ως 
Οργανισμός που προωθεί την ισότητα 
των δύο φύλων στο χώρο εργασίας.

Σχέδιο Τοποθέτησης Ανέργων  
Πτυχιούχων ΑνΑΔ 
Κατά το 2014 στο Πανεπιστήμιο 
τοποθετήθηκαν 85 νέοι άνεργοι πτυχιούχοι 
στα πλαίσια του Σχεδίου Τοποθέτησης 
Ανέργων Πτυχιούχων της Αρχής 
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού 
και 40 νέοι άνεργοι απόφοιτοι στα 
πλαίσια σου Σχεδίου των Αποφοίτων. 

Οι 125 άνεργοι τοποθετήθηκαν στις 
Διοικητικές Υπηρεσίες και στα Ακαδημαϊκά 
Τμήματα του Πανεπιστημίου για έξι 
μήνες.  Οι τοποθετήσεις έγιναν από την 
ΑνΑΔ βάση των προσόντων των ανέργων 
ώστε να καλύψουν τις ανάγκες που 
ζητήθηκαν από το Πανεπιστήμιο.  Στόχος 
του Σχεδίου ήταν η παροχή ευκαιριών 
απόκτησης εργασιακής πείρας σε 
άνεργους νέους, με σκοπό τη βελτίωση της 
απασχολησιμότητας τους και παράλληλα 
την παροχή δυνατότητας σε επιχειρήσεις 
και οργανισμούς να αξιοποιήσουν 
προσοντούχο ανθρώπινο δυναμικό.

Το Γραφείο Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και 
Αξιολόγησης της Υπηρεσίας Ανθρώπινου 
Δυναμικού είχε την ευθύνη διαχείρισης των 
Σχεδίων στα πλαίσια των οποίων υποδέχθηκε 
τους άνεργους, τους έγινε εισαγωγική 
υποδοχή με στόχο την ενημέρωση τους 
για το Πανεπιστήμιο, τις διαδικασίες 
που τηρούνται σε αυτό, καθώς και για τα 
καθήκοντα και τις υποχρεώσεις τους.  Στη 
συνέχεια τοποθετήθηκαν στα Τμήματα και 
στις Υπηρεσίες εργοδότησης τους.  Για 
την κάθε τοποθέτηση καταρτιζόταν πλάνο 
εργασίας για κάθε μήνα εργοδότησης, το 
οποίο ακολουθούσε ο καταρτιζόμενος 
στη βάση του ωραρίου του Διοικητικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου και ο 
άνεργος καθοδηγείτο από καθοδηγητή 
ο οποίος παρακολουθούσε τον 
καταρτιζόμενο πάνω σε συνεχή βάση.

Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου στα δύο 
Σχέδια είναι εξαιρετικά σημαντική, αφού 
με την τοποθέτηση μεγάλου αριθμού 
ανέργων στις Υπηρεσίες και τα Ακαδημαϊκά 
του Τμήματα συνεβαλε στην προσπάθεια 
για άμβλυνση του προβλήματος της 
ανεργίας και παράλληλα δόθηκε στον 
Οργανισμο η ευκαιρία να αντιμετωπίστουν 
οι δυσκολίες που επέφερε η οικονομική.



ΕΝΟΤΗΤΑ

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ
ΥΠΟΔΟΜΕΣ

09



2014114/130 115/130Έκθεση Πεπραγμένων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | Κτηριακές Εγκατάστασεις και Τεχνολογικές Υποδομές

ΚΤΗΡΙΑΚΕΣ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ  
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΥΠΟΔΟΜΕΣΚτηριακές Εγκαταστάσεις 

Η υλοποίηση του κτηριακού αναπτυξιακού 
προγράμματος του Πανεπιστημίου 
συνεχίστηκε με εντατικούς ρυθμούς  
το 2014. Ως αποτέλεσμα, ολοκληρώθηκαν 
σημαντικές υποδομές και παραδόθηκαν  
στην πανεπιστημιακή κοινότητα για χρήση. 
Οι εγκαταστάσεις αυτές βρίσκονται  
στο κέντρο της πόλης της Λεμεσού,  
που αποτελεί τον πρώτο πόλο ανάπτυξης  
του Πανεπιστημίου. Ξεπερνώντας πολλές 
πολεοδομικές, οικονομικές, τεχνικές και 
άλλες δυσκολίες, το Πανεπιστήμιο 
εξακολουθεί να υλοποιεί το κτηριακό 
αναπτυξιακό του πρόγραμμα, 
αναμορφώνοντας παράλληλα το ιστορικό 
κέντρο της πόλης και προσδίδοντας 
πρωτόγνωρες προοπτικές αναβάθμισης  
στην περιοχή. 

Νέες αναπτύξεις  
Το Σεπτέμβριο 2014 άνοιξε τις πύλες του  
το μεγαλύτερο έως σήμερα κτήριο του 
Πανεπιστημίου που φέρει το όνομα του 
αείμνηστου πρώην Πρόεδρου της Κυπριακής 
Δημοκρατίας Τάσσου Παπαδόπουλου.  
Το κτήριο περιλαμβάνει δύο μεγάλα 
αμφιθέατρα στο ισόγειο και άλλες έξι 
αίθουσες διδασκαλίας στους δύο ορόφους. 
Στεγάζει επίσης το νέο Κέντρο Φοιτητικής 
Ανάπτυξης  και αναγνωστήριο. Βρίσκεται  
στη συμβολή των οδών Θέμιδος και 
Ιφιγενείας και είναι ιδιόκτητο.

Επίσης το Σεπτέμβριο του 2014, παραδόθηκε 
η νέα φοιτητική εστία «Κτίσις» που βρίσκεται 
στην Πλατειά Ηρώων και διαθέτει 32 δωμάτια 
που παραχωρούνται με μειωμένο ενοίκιο  
σε φοιτητές, με βάση κοινωνικοοικονομικά 
κριτήρια. 

Το Μάιο 2014 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες 
διαμόρφωσης του Κέντρου Καινοτομίας 
“CUTing Edge” επί της οδού Κιτίου 
Κυπριανού. Το Κέντρο διαθέτει 
υπερσύγχρονα τεχνολογικά μέσα που 
χρησιμοποιούνται καθημερινά για σκοπούς 
εκπαίδευσης, μελέτης  και δημιουργικής 
απασχόλησης τόσο από φοιτητές όσο και 
από τη νεολαία της Λεμεσού.

Σημαντικοί ερευνητικοί και εκπαιδευτικοί 
χώροι διαμορφωθήκαν κατά το 2014  
εντός της Στοάς Λανίτη, επί της οδού 
Αρχιεπισκόπου Κυπριανού. Συγκεκριμένα, 
αποπερατωθήκαν οι εργασίες που αφορούν 
στο Εργαστήριο Εντομολογίας του Τμήματος  
Γεωπονικών Επιστημών, Βιοτεχνολογίας και 
Επιστήμης Τροφίμων και στα Εργαστήρια του 
Τμήματος Τεχνολογίας και Επιστήμης 
Περιβάλλοντος, ενώ πάρα πολύ κοντά στην 
ολοκλήρωση βρίσκονται οι εργασίες για τη 
διαμόρφωση των νέων χώρων του Τμήματος   
Επικοινωνίας και Σπουδών Διαδικτύου.

Επιπρόσθετα, παραδόθηκε χώρος για το 
Εργαστήριο Γεωπληροφορικής του Τμήματος 
Πολιτικών Μηχανικών και Μηχανικών 
Γεωπληροφορικής, λειτούργησε το Κέντρο 
Γλωσσών στο κτήριο που προηγουμένως 
στέγαζε το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και 
ανακαινίστηκε πλήρως ο 4ος όροφος του 
κτηρίου του Συνεργατικού Ταμιευτήριου 
Λεμεσού όπου στεγάζεται η Υπηρεσία 
Ανθρώπινου Δυναμικού.  

Σε εξέλιξη βρίσκονται και οι εργασίες 
ανακαίνισης του 1ου και 2ου ορόφου του 
κτηρίου πρώην Λαϊκής Τράπεζας στη 
συμβολή των οδών Αθηνών και Νικόλαου 
Ξιούτα, οι οποίες θα παραδώσουν 
ανακαινισμένους χώρους για τη στέγαση 
διοικητικών υπηρεσιών τον Απρίλιο 2015. 

Πρόσθετα, πριν το τέλος του έτους 
αναμένεται να ολοκληρωθούν τόσο 
οι μελέτες για την έδρα της Σχολής 
Επικοινωνίας και Μέσων Ενημέρωσης με 
ορίζοντα έναρξης των κατασκευαστικών 
εργασιών αρχές του 2015 όσο και η 
διαδικασία προκήρυξης προσφορών 
για την ανέγερση του κτηρίου που θα 
στεγάσει τα γραφεία και την κλινική του 
Τμήματος Επιστημών Αποκατάστασης.

Όσον αφορά το έργο της Δημοτικής 
Βιβλιοθήκης Λεμεσού, το Σεπτέμβριο 2014 
λύθηκε η εργοδότηση της εργοληπτικής 
εταιρείας η οποία είχε αναλάβει την 
ανακαίνιση και το Πανεπιστήμιο προχωρεί 
στην ανεύρεση άλλου εργολάβου προς 
ολοκλήρωση των εργασιών το 2015.

Στο πλαίσιο της προσπάθειας για 
περιορισμό των δαπανών για ενοίκια, 
το 2014 αποδεσμεύτηκαν δύο 
ενοικιαζόμενα κτήρια και οι λειτουργίες 
που φιλοξενούσαν στεγάστηκαν σε 
ιδιόκτητα κτήρια του Πανεπιστημίου.  

Αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα εξεύρεσης 
πρόσθετων οικονομικών πόρων η Υπηρεσία 
Διαχείρισης Περιουσίας ετοίμασε προτάσεις 
για κτήρια μηδενικής και σχεδόν μηδενικής 
ενεργειακής κατανάλωσης προς αξιοποίηση 
των πόρων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά 
Ταμεία και Επενδυτικά Ταμεία για την περίοδο 
2014-2020. Οι προτάσεις υποβλήθηκαν 
στις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες.

Όσον αφορά τη συντήρηση και τη 
λειτουργία των κτηριακών εγκαταστάσεων 
σημειώνεται ότι η ομάδα συντήρησης 
εξυπηρέτησε πέραν των 1100 αιτημάτων 
βλαβών και συντήρησης. Συμπληρωματικά, 
διεκπεραίωσε δεκάδες αιτήματα αλλαγών και 

προσθηκών σε υφιστάμενες εγκαταστάσεις 
που αφορούσαν σε γενικές γραμμές νέες 
ηλεκτρολογικές, υδραυλικές εγκαταστάσεις 
και άλλες οικοδομικές εργασίες σε αρκετές 
αίθουσες και εργαστήρια διδασκαλίας.

Στον τομέα Ασφάλειας και Υγείας 
εφαρμόστηκε το Σύστημα Διαχείρισης 
Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία και 
έγινε η απαραίτητη διαδικασία για την 
πιστοποίηση του συστήματος. Μεγάλο 
μέρος των εργασιών του τομέα αποτέλεσε 
και η διαχείριση των συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών καθαρισμού, ψεκασμού και 
απολυμάνσεων κτηρίων όπως επίσης και 
αυτή της ασφάλειας στους χώρους του 
Πανεπιστημίου. Επιπλέον, οργανώθηκε 
εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε συνεργασία 
με το Σύνδεσμο Ασφάλειας και Υγεία 
Κύπρου, με θέμα «Βιολογικοί Παράγοντες 
στο Χώρο Εργασίας, την Ποιότητα Αέρα 
Εσωτερικού Χώρου και τον Ρόλο του 
Συμβούλου Ασφάλειας και Υγείας».

Τεχνολογικές Υποδομές 
Κατά το έτος 2014, ολοκληρώθηκαν 
σημαντικά έργα πληροφορικής και 
τεχνολογίας τα οποία τέθηκαν αμέσως σε 
πλήρη λειτουργία. Άλλα έργα βρίσκονται σε 
προχωρημένο στάδιο υλοποίησης και άλλα 
είναι στη φάση του σχεδιασμού. 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).

Το 2014 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες για  
τη δημιουργία ενός πρωτοποριακού και 
υπερσύγχρονου Κέντρου Επεξεργασίας 

ΕΝΟΤΗΤΑ
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recovery manager for Active Directory,  
recovery manager for  Exchange Server,  
Active Roles, Auditing for Active Directory, 
Windows Servers and Exchange – 
ChangeAuditor & Intrust).

Εκτός από τη διαχείριση και τις αλλαγές των 
υφιστάμενων ηλεκτρονικών λογαριασμών και 
νέων τμημάτων του Πανεπιστημίου έγινε και 
δημιουργία νέων ηλεκτρονικών λογαριασμών 
(νέο προσωπικό, νέοι φοιτητές και φοιτητές 
αποφοίτησης – Alumni) στα συστήματα 
ηλεκτρονικού καταλόγου χρηστών και 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Στις αρχές του χρόνου, τέθηκε σε λειτουργία 
το επαγγελματικό κέντρο εκπαίδευσης Cisco 
Network Academy, το οποίο υποδέχθηκε 
τους πρώτους του φοιτητές. Μέσα από τα 
εκπαιδευτικά κέντρα προσφέρονται στην 
πανεπιστημιακή κοινότητα υψηλής στάθμης 
και διεθνώς αναγνωρισμένοι επαγγελματικοί 
τίτλοι κατάρτισης. Ολοκληρώθηκαν με 
επιτυχία οι τρεις εκ των τεσσάρων κύκλων 
μαθημάτων απαραίτητοι  για την απόκτηση 
του επαγγελματικού τίτλου CCNA.  

Η Υπηρεσία Συστημάτων Πληροφορικής  
και Τεχνολογίας, κατά τη διάρκεια 
του 2014 ανταποκρίθηκε επίσης σε 
5870 (Ιανουάριος-Νοέμβριος 2014) 
περίπου αιτήματα τεχνικής υποστήριξης 
(HelpDesk) που προήλθαν από τα μέλη της 
πανεπιστημιακής κοινότητας και λειτούργησε 
με επιτυχία όλα τα κέντρα ηλεκτρονικών 
υπολογιστών του Πανεπιστημίου.  

Έκθεση Πεπραγμένων Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου | Κτηριακές Εγκατάστασεις και Τεχνολογικές Υποδομές

Δεδομένων στο Πανεπιστήμιο, το οποίο 
τέθηκε σε λειτουργία και αποτελεί τη 
θεμελιακή βάση για πλήρη ανάπτυξη του  
e-University. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε 
από τα Διαρθρωτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης και στεγάζει όλα τα συστήματα 
πληροφορικής που υποστηρίζουν τις 
εκπαιδευτικές, ερευνητικές και διοικητικές 
λειτουργίες του Πανεπιστημίου.      

Το Κέντρο, φυσικών διαστάσεων 330τμ, 
έχει ισχύ 240KW και φιλοξενεί 40 καμπίνες 
ενεργού εξοπλισμού ενώ σχεδιάστηκε στη 
βάση υψηλών προδιαγραφών εξοικονόμησης 
ενέργειας με μετρήσεις απόδοσης (Power 
Usage Effectiveness-PUE) που πλησιάζουν 
τη μονάδα. Για πρώτη φορά στην Κύπρο 
για ανάλογο έργο χρησιμοποιήθηκε 
εξειδικευμένο μοντέλο CFD για επιβεβαίωση 
της ορθής και αποδοτικής λειτουργίας  
πριν από την τελική υλοποίηση. Ο φυσικός 
χώρος και τα συστήματα είναι πλήρως 
αυτοματοποιημένα και δεν απαιτούν 
την παρουσία χειριστών στο χώρο. 

Εξαιρετικής σημασίας είναι  επίσης η 
πρόοδος που σημειώθηκε για το υπό εξέλιξη 
έργο σχεδιασμού, παραμετροποίησης 
και εγκατάστασης του πληροφοριακού 
συστήματος SAP-SLCM (Student Life Cycle 
Management).  Στο πλαίσιο της υλοποίησης 
αυτού του έργου, μηχανογραφούνται οι 
διαδικασίες που αφορούν στις λειτουργίες 
της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής 
Μέριμνας, έτσι ώστε μέσα από ειδικό 
portal του συστήματος να προσφέρονται 
online υπηρεσίες τόσο στους φοιτητές 
(πχ εγγραφές σε μαθήματα, βαθμολογίες, 
βεβαιώσεις, ωρολόγιο πρόγραμμα κλπ) 
όσο και στο ακαδημαϊκό προσωπικό 
(πχ πληροφορίες μαθημάτων/φοιτητών 
που επιβλέπουν, εισαγωγή βαθμολογιών 
κλπ). Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί 
σημαντικό βήμα προς την μετατροπή του 
Πανεπιστημίου σε e-University, μέρος 
των λειτουργιών του θα εφαρμοστεί τον 
Ιανουάριο 2015 και στην ολότητα του 
θα εφαρμοστεί στα μέσα του έτους.   

Ως επέκταση της ιστοσελίδας του 
Πανεπιστημίου, έχει σχεδιαστεί και 
δημιουργηθεί εφαρμογή (app) για κινητά και 
tablets. Η εφαρμογή αυτή, με την ονομασία 
CUTapp είναι διαθέσιμη δωρεάν στο Apple 

App Store, Google Play Store και Windows 
Phone Store. Μέχρι σήμερα έχει πέραν των 
900 downloads. Η ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου συνεχίζει να παρέχει και την 
“mobile” έκδοση της (παράλληλα με το 
CUTapp), για όσους δεν ενδιαφέρονται να 
κατεβάσουν την εφαρμογή αλλά 
επισκέπτονται την σελίδα από τα κινητά τους. 
Σύμφωνα με στοιχεία που παρέχονται στο 
Google Analytics, η ιστοσελίδα του 
Πανεπιστημίου είχε 262,819 μοναδικούς 
επισκέπτες οι οποίοι διενήργησαν 929,010 
επισκέψεις κατά την περίοδο 1/1/2014-
30/11/2014.

Αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες το 
Πανεπιστήμιο έχει θέσει σε λειτουργία 
ηλεκτρονικό παρουσιολόγιο για τις ανάγκες 
του διοικητικού προσωπικού. Τα μέλη του 
διοικητικού προσωπικού καταχωρούν τις 
ώρες προσέλευσης/αναχώρησης τους 
ηλεκτρονικά από τις τηλεφωνικές συσκευές 
και μέσω εξειδικευμένου λογισμικού, 
υπολογίζονται οι ώρες εργασίες, υπερωρίες, 
ελεύθερος χρόνος κ.α. Γίνεται επίσης 
ηλεκτρονική διαχείριση των αδειών του 
προσωπικού (ανάπαυσης, ασθενείας κτλ)

Στο πλαίσιο της συνεχούς αναβάθμισης  
των προσφερόμενων υπηρεσιών προς την 
ακαδημαϊκή κοινότητα, αναβαθμίστηκαν  
τα συστήματα διαδικτυακής πλατφόρμας 
αλληλεπίδρασης WebEx, απομακρυσμένης 
κρυπτογραφημένης πρόσβασης VPN, το 
σύστημα ταυτοποίησης χρηστών AAA και  
το σύστημα καταγραφής γεγονότων Syslog. 
Αναβάθμιση από πλευράς υλισμικού και 
λογισμικού έγινε επίσης στα συστήματα 
ελέγχου διαδικτυακού περιεχομένου (Web 
Filtering) και παροχής και καταγραφής 
διευθύνσεων IP και ονομάτων DNS.   

Επιπλέον στον τομέα των κεντρικών 
συστημάτων έχουν αναβαθμιστεί οι 
πλατφόρμες VMware virtualization στην 
έκδοση 5.1, HP System Insight Manager στην 
έκδοση 7.1 και έχει γίνει εγκατάσταση της 
πλατφόρμας Microsoft System Center 2012 
με κεντρική διαχείριση Antivirus 
(αντικατάσταση του Sophos AV) και  
Windows Updates Patches. Επιπρόσθετες 
αναβαθμίσεις στις τελευταίες εκδόσεις έχουν 
γίνει και στα εργαλεία διαχείρισης QUEST 
(Email Archive Manager, Password Reset,  
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Οικονομική  Διαχείριση 
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 
– 2020 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 2013 
Οι συνολικές δαπάνες του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2013 
ανήλθαν στα €47.628.757 σε σύγκριση με 
€50.567.583 το 2012. Παρατηρείτε μικρή 
μείωση της τάξης του 5,81%  σε σύγκριση με 
τις δαπάνες του προηγούμενου έτους και 
αυτό οφείλεται στην προσπάθεια που έχει 
καταβάλει το Πανεπιστήμιο για  συγκράτηση 
των δαπανών λόγω της Οικονομικής Κρίσης 
παρόλο που το ΤΕΠΑΚ βρίσκεται στη 
διαδικασία ανάπτυξης, με την ίδρυση και 
λειτουργία  νέων Ακαδημαϊκών Τμημάτων και 
την προσφορά νέων Προγραμμάτων 
σπουδών. 

Το 2014 (μέχρι 30/11/14) οι συνολικές 
δαπάνες ανήλθαν στα € 36.359.938.

Τρέχουσες Δαπάνες 
Οι δαπάνες που αφορούν τις αμοιβές  
και άλλα ωφελήματα του Ακαδημαϊκού, 
Διοικητικού, Εντεταγμένου και άλλου 
προσωπικού για το έτος 2013 ανήλθαν στα 
€26.054.617 και αντιστοιχούν στο 55% 
των συνολικών δαπανών του έτους.  Οι 
αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2012 ήταν 

€24.922.847 (49%) και για την περίοδο 
1.01.2014 – 30.11.2014, €19.816.918 (55%). 
Σημειώθηκε αύξηση 4,54% από το 2012 στο 
2013.  Οι δαπάνες που αφορούν τις αμοιβές 
και άλλα ωφελήματα του Ακαδημαϊκού και 
άλλου προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 
22% των συνολικών δαπανών του έτους 2013. 
Οι αντίστοιχες δαπάνες, του Διοικητικού 
και άλλου προσωπικού αντιπροσωπεύουν 
το 17% και του Εντεταγμένου και άλλου 
προσωπικού αντιπροσωπεύουν το 16% 
των συνολικών δαπανών του έτους 2013. 

Λειτουργικές Δαπάνες 
Το σύνολο των Λειτουργικών δαπανών 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
για το έτος 2013 ανήλθε στα €7.431.212 
και αντιστοιχούν στο 15%  των συνολικών 
δαπανών του έτους. Οι αντίστοιχες δαπάνες 
για το έτος 2012 ήταν €7.989.796 και 
ανήλθαν στο 16% σε σχέση με τις συνολικές 
δαπάνες του 2012 και αυτές του 2014 
(μέχρι 30/11/14) ανήλθαν στα €5.836.931. 

Διαχειριστικά Έξοδα 
Οι δαπάνες για τα Διαχειριστικά έξοδα 
του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου 
για το έτος 2013 ανήλθαν στα €3.845.824 
και αντιστοιχούν στο 8% των συνολικών 
δαπανών του έτους.  Οι αντίστοιχες 
δαπάνες για το έτος 2012 ήταν €5.929.686 
και αντιστοιχούσαν στο 12% σε σχέση με 
τις συνολικές δαπάνες του 2012 και αυτές 
του 2014 (μέχρι 30/11/14) ανήλθαν στο 
€2.237.975. Οι πιστώσεις στο κεφάλαιο 
αυτό έχουν μειωθεί στον Προϋπολογισμό 
του 2013 κατά 44% σε σχέση με το 2012 
και στον Προϋπολογισμό του 2014 έχουν 
αυξηθεί κατά 6,8%. Η μεγάλη μείωση της 
Κρατικής χορηγίας έχει επηρεάσει σε 
μεγάλο βαθμό τα Διαχειριστικά έξοδα, 

όπου οι δαπάνες κρίνονται μεν ελαστικές 
αλλά συνάμα άκρως απαραίτητες για την 
εύρυθμη λειτουργία του Πανεπιστημίου. 

Κεφαλαιουχικές Δαπάνες 
Οι δαπάνες για τη κτηριακή ανάπτυξη του 
Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, 
τον εμπλουτισμό της Βιβλιοθήκης και την 
αγορά μηχανογραφικού, εργαστηριακού, 
γραφειακού και άλλου εξοπλισμού μειώθηκαν 
το 2013 στα €3.709.081 και αντιστοιχούν  
στο 8% των συνολικών δαπανών του έτους. 
Οι αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2012 
είχαν ανέλθει στα €6.926.552 (14%). 
Το 2014, στον Προϋπολογισμό έχουν 
περιληφθεί €5.444.000 για Κεφαλαιουχικές.

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 €6.588.022  
και αντιπροσωπεύουν το 14% των 
συνολικών δαπανών του έτους 2013. Οι 
αντίστοιχες δαπάνες για το έτος 2012 
είχαν ανέλθει στα €4.798.705  (9,5%).

Χρηματοδότηση Δαπανών  
Οι δαπάνες του Τεχνολογικού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για το έτος 2013 
χρηματοδοτήθηκαν σε ποσοστά 75% από 
την Κρατική Χορηγία και τα προπτυχιακά 
δίδακτρα, τα οποία καταβάλλονται από 
το Κράτος και σε ποσοστό 25% από 
Εξωτερική Χρηματοδότηση, η οποία 
αποτελείται κυρίως από: χρηματοδότηση για 
ερευνητικά προγράμματα, δωρεές, εισφορές, 
χορηγήματα, μεταπτυχιακά δίδακτρα.

Η Γραφική Παράσταση Α παρουσιάζει τις 
δαπάνες ανά Κεφάλαιο του Προϋπολογισμού 
για τα έτη 2007 με 2014. Τα στοιχεία αυτά 
παρουσιάζονται στην αριθμητική τους μορφή 
στον Πίνακα Ι. 

Η Γραφική Παράσταση Β παρουσιάζει τους 
εγκεκριμένους Προϋπολογισμούς ανά 
Κεφάλαιο για τα έτη 2007 με 2014.  
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην 
αριθμητικά τους μορφή στον Πίνακα ΙΙ  
που ακολουθεί. 

Η Γραφική Παράσταση Γ παρουσιάζει τις 
δαπάνες ανά Κεφάλαιο για την περίοδο 
1.01.2014 – 30.11.2014. Τα στοιχεία αυτά 
παρουσιάζονται στην αριθμητικά τους μορφή 
στον Πίνακα Ι που ακολουθεί.

Η Γραφική Παράσταση Δ παρουσιάζει τις 
δαπάνες ανά Κεφάλαιο για το έτος 2013.  
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην 
αριθμητικά τους μορφή στον Πίνακα Ι  
που ακολουθεί.

Η Γραφική Παράσταση Ε παρουσιάζει τις 
συνολικές δαπάνες για τα έτη 2007 με 2014. 
Τα στοιχεία αυτά παρουσιάζονται στην 
αριθμητικά τους μορφή στον Πίνακα Ι  
που ακολουθεί.

Η Γραφική Παράσταση ΣΤ παρουσιάζει την 
Κρατική Χορηγία ανά έτος σε σχέση με τις 
δαπάνες.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: 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 45.768.881,00

2013 40.364.000,00 40.364.000,00
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