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ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ
ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΟΥ JOHNS HOPKINS UNIVERSITY
Ομάδα από είκοσι φοιτητές και δύο Καθηγητές του προγράμματος Master στις Διεθνείς Σχέσεις από τη φημισμένη Σχολή
Paul H. Nitze School of Advanced International Studies (SAIS)
του Johns Hopkins University επισκέφθηκε το Πανεπιστήμιο
Κύπρου στις 13 Ιανουαρίου 2009, για να συμμετάσχει στο σεμινάριο που διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
Κέντρο Αριστείας Jean Monnet, με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση και το τρίγωνο Τουρκίας-Κύπρου-Ελλάδας. Συμμετείχαν οι
Καθηγητές William Zartman και Terrence Hopman από το John
Hopkins και ο Καθηγητής Ιωσήφ Ιωσήφ από το Τμήμα Κοινωνικών και Πολιτικών Επιστημών. Τα τελευταία χρόνια το πρόγραμμα Master στις Διεθνείς Σχέσεις του SAIS έχει αξιολογηθεί
ως το καλύτερο στον κόσμο.

J.UCY

ετήσια έκδοση αρχιτεκτονικής, Τμήμα Αρχιτεκτονικής
Έχει εκδοθεί το πρώτο τεύχος του περιοδικού Αρχιτεκτονικής, του Τμήματος Αρχιτεκτονικής του Πανεπιστημίου Κύπρου που θα κυκλοφορεί κάθε δύο χρόνια. Tο πρώτο τεύχος του J.UCY μπορεί να ιδωθεί ως ένας χάρτης που καταγράφει τις προοπτικές
και δυνατότητες του νέου τμήματος Αρχιτεκτονικής στο Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Το
J.UCY φιλοδοξεί να συμβάλει στη δημιουργία μιας πλατφόρμας που θα προωθήσει την
παραγωγή της αρχιτεκτονικής κουλτούρας αντί να επιβάλλει τις δικές του.
Ο αρχισυντάκτης του περιοδικού είναι ο Σωκράτης Στρατής, Λέκτορας, και μέλη
της συντακτικής επιτροπής οι Επίκουροι Καθηγητές, Μάριος Φωκάς, Παναγιώτα Πύλα
και Χρίστος Χατζηχρίστος. Το έργο χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από το Συγκρότημα
Φιλελεύθερου, που ανέλαβε την εκτύπωση του εντύπου, με υπόλοιπους κύριους χορηγούς τη Nice Day Developments, τον Όμιλο Εταιρειών Σιακόλα και μικρότερο χορηγό
την Cythera Developments.
Το J.UCY 01 χωρίζεται σε 3 ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιέχει υλικό που προέρχεται
από το παιδαγωγικό έργο των δύο πρώτων ετών λειτουργίας του Τμήματος Αρχιτεκτονικής (2005-2007). Η δεύτερη ενότητα παρουσιάζει υλικό που προήλθε από τη Σειρά
Αρχιτεκτονικών Διαλέξεων και διαφόρων εκδηλώσεων. Στη τρίτη ενότητα κατατίθενται
απόψεις ακαδημαϊκών σχετικά με τον ρόλο της αρχιτεκτονικής παιδείας στην σύγχρονη
κοινωνική πραγματικότητα. Η τρίτη ενότητα συγκεντρώνει επίσης παρουσιάσεις έργων
που πραγματοποιήθηκαν στην Κύπρο και το εξωτερικό.
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ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΕΤΗΣΙΟΥ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΣΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2007 -2008
Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων

για 2 συνεχή χρονιά η τελετή λήξης του

και Πρόεδρος του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α. Kαθ. Κων-

ετήσιου επιμορφωτικού προγράμματος

σταντίνος Χριστοφίδης, η Πρόεδρος του

των Νέων Ελληνικών που διοργάνωσε το

Συνδέσμου Ελλήνων – Κυπρίων Φιλολόγων

Κέντρο Επιστημονικής Επιμόρφωσης, Αξιο

κ. Γεωργία Κούμα και ο Επόπτης του Επι-

λόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) του

μορφωτικού Προγράμματος, Καθηγητής

η

Πανεπιστημίου Κύπρου στις 20/1/2009.

Βυζαντινών και Νεοελληνικών Σπουδών

Το πρόγραμμα, το οποίο απευθυνόταν

στην πρώιμη νεοελληνική λογοτεχνία, Νε-

Παντελής Βουτουρής. Κατά την τελετή λή-

σε Καθηγητές της Μέσης Εκπαίδευσης, είχε

οελληνική πεζογραφία: 1880-1900, Διονύ-

ξης απονεμήθηκαν τα πιστοποιητικά πα-

διάρκεια δύο εξαμήνων και περιελάμβανε

σιος Σολωμός και Υπερρεαλισμός).

ρακολούθησης σε 48 εκπαιδευτικούς που

συνολικά τέσσερα μαθήματα (Εισαγωγή

Στην τελετή απηύθυναν χαιρετισμό ο

ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρόγραμμα.

ΤΕΛΕΤΗ ΛΗΞΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2008 η

τανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστο-

2η τελετή λήξης του ετήσιου Επιμορφωτικού Προγράμματος στη

φίδης, ευχαρίστησε το Ακαδημαϊκό και Διοικητικό προσωπικό για

Διοίκηση Επιχειρήσεων, που διοργάνωσε το Κέντρο Επιστημονι-

την συμβολή τους στη διεξαγωγή του προγράμματος και συνεχάρη

κής Επιμόρφωσης, Αξιολόγησης και Ανάπτυξης (Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α.) σε

του συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το πρόγραμμα.

συνεργασία με την Παγκύπρια Συνεργατική Συνομοσπονδία.

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής και Συντονιστής του προγράμματος

Το πρόγραμμα είχε διάρκεια δύο έτη και περιελάμβανε την

Γιώργος Χατζηνικόλας επισήμανε ότι, με το πρόγραμμα αυτό υλοποι-

παρακολούθηση 18 μαθημάτων. Απευθυνόταν σε δύο ομάδες

είται η κοινή φιλοσοφία του Πανεπιστημίου Κύπρου και της Παγκύ-

εργαζομένων των Συνεργατικών Πιστωτικών Ιδρυμάτων της

πριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, ότι η επένδυση στο ανθρώπι-

Λευκωσίας και της Λεμεσού. Περιελάμβανε θέματα από όλο το

νο δυναμικό αποτελεί την πιο σίγουρη επένδυση για το μέλλον ενός

φάσμα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και των Οικονομικών. Περι-

οργανισμού και κατ΄επέκταση μιας κοινωνίας. Εξάλλου, σύμφωνα με

ελάμβανε επίσης θέματα που αφορούν τη Συνεργατική νομοθε-

τον Σωκράτη, τόνισε “η εκπαίδευση είναι σαν την εύφορη γή, φέρνει

σία και ιστορία. Τα μαθήματα του προγράμματος δίδαξαν μέλη

πάντα πλούτο”.

του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου Κύπρου κα-

Από την πλευρά του ο Γραμματέας – Διευθυντής της Παγκύπρι-

θώς και μέλη της Συνεργατικής Συνομοσπονδίας. Το Πρόγραμμα

ας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας κ. Παύλος Θεοδότου ανέφερε

σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες του Συνερ-

ότι ένας από τους βασικούς στόχους της Συνομοσπονδίας είναι η

γατικού Κινήματος και τις Συνεργατικές αρχές και φιλοσοφία.

επιμόρφωση και εκπαίδευση των λειτουργών του Συνεργατικού

Την τελετή τίμησαν με την παρουσία τους ο Αντιπρύτανης Ακα-

Κινήματος. Πρόσθεσε ότι είναι πεποίθησή του πως μέσα από την

δημαϊκών Υποθέσεων και Πρόεδρος του Κ.ΕΠ.Ε.Α.Α., Καθηγητής

επιμόρφωση τα συνεργατικά στελέχη θα μπορούν πιο αποτελε-

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, ο Έφορος Υπηρεσίας Εποπτείας και

σματικά και αναβαθμισμένα να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους

Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών κ. Κωνσταντίνος Λύρας και ο

στα μέλη και τους πελάτες των Συνεργατικών Εταιρειών.

Γραμματέας – Διευθυντής της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας κ. Παύλος Θεοδότου. Κατά τον χαιρετισμό του ο Αντιπρύ-

Κατά την τελετή απονεμήθηκαν πιστοποιητικά παρακολούθησης
στους συμμετέχοντες.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΣΤΗ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
Στην προσπάθεια που κάνει το Πανεπιστήμιο Κύπρου να προσ

προπτυχιακές σπουδές. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εκδηλώθηκε για

ελκύσει φοιτητές από το διεθνή χώρο, συμμετείχε σε Εκπαιδευτική

το Πρόγραμμα ΜΒΑ, που προσφέρεται και στην αγγλική γλώσσα.

Έκθεση στη Σόφια της Βουλγαρίας από τις 24-25 Ιανουαρίου 2009.

Σημειώνουμε ότι ενδιαφέρον εκδηλώθηκε επίσης και από υποψή

Στην Έκθεση αυτή, την εκπροσώπηση της οποίας οργάνωσε η Υπη-

φιους φοιτητές που είχαν κάποια γνώση της Ελληνικής γλώσσας και

ρεσία Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων, συμμετείχαν 29 Πανεπιστήμια,

ήταν διατεθειμένοι να παρακολουθήσουν μαθήματα στο Σχολείο

κυρίως από το Ηνωμένο Βασίλειο, Ολλανδία και Γερμανία.

Ελληνικής Γλώσσας.

Οι Βούλγαροι μαθητές γνωρίζουν γενικά για την Κύπρο και ει-

Συμπερασματικά μπορούμε να πούμε ότι ένας καινούριος ορί-

δικότερα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Η προσέλευση μαθητών

ζοντας ανοίγει για το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την προσέλευση

από σχολεία της Σόφιας ήταν αθρόα και υπήρξε ενδιαφέρον για

φοιτητών από τη Βουλγαρία.
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ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ
Σε ειδική τελετή ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Νί-

και το Υπουργείο Παιδείας για τη δουλειά που έγινε. Με την παρου-

κος Νικολαΐδης, στις 22 Ιανουαρίου 2009, βράβευσε την ομάδα

σίαση της εισήγησης για δωρεάν μεταφορά όλων των ευρωπαίων

των οκτώ μαθητών Λυκείων της Λεμεσού και των δύο φοιτη

μαθητών στα σχολεία από τους κύπριους νέους, την υπερψήφισή

τριών του Πανεπιστημίου Κύπρου που εργάστηκαν και συμμε-

της και τη συμπερίληψή της στις 27 προτάσεις που επιλέγηκαν, οι

τείχαν σε πρόγραμμα της Γαλλικής Προεδρίας με τίτλο, Οι Νέοι

νέοι πέτυχαν να στείλουν το μήνυμα προς την υπόλοιπη Ε.Ε. ότι η

στην Κοινωνία της Γνώσης.

Κύπρος μέσα από την καινοτομία και τις καλές πρακτικές μπορεί να

Τη συμμετοχή της κυπριακής ομάδας συντόνισε η Υπηρεσία

διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου σε

Τέλος, ο κ. Νικολαΐδης επισήμανε ότι ο θεσμός δε θα μπορού-

συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού. Οι νέοι

σε να πετύχει χωρίς την ουσιαστική στήριξη και αποδοχή του από

που συμμετείχαν είχαν την ευκαιρία να μελετήσουν διάφορα

τους ίδιους τους μαθητές, οι οποίοι αγκάλιασαν το μέτρο αυτό και

επιστημονικά θέματα, να αρθρογραφήσουν και να στείλουν τις

έστειλαν έτσι το μήνυμα ότι βρίσκονται αρκετά βήματα μπροστά

απόψεις τους αναφορικά με την έρευνα, την καινοτομία και το

από την υπόλοιπη κοινωνία, έτοιμοι να αποδεχθούν καινοτόμες

ρόλο της νεολαίας στη κοινωνία της γνώσης. Στο τελικό συν

ιδέες και να συμβαδίσουν με τον υπόλοιπο κόσμο σε ό,τι αφορά τις

έδριο που έλαβε χώρα στο Παρίσι έλαβαν μέρος 300 νέοι από

δημόσιες συγκοινωνίες και όχι μόνο. «Είναι καλύτεροι από εμάς, την

τις 27 χώρες-μέλη της Ε.Ε., οι οποίοι αποτελούσαν τη Βουλή των

παλαιότερη γενιά, ευτυχώς, και τούτο μας δίνει μια αισιοδοξία ότι

Νέων της Ευρώπης. Η μελέτη της κυπριακής αντιπροσωπείας

το μέλλον μπορεί να είναι ελπιδοφόρο – μπορούμε να ελπίζουμε

συμπεριλαμβάνεται στις 27 προτάσεις που ψηφίστηκαν για να

στο μέλλον της Κύπρου, στο μέλλον της πατρίδας μας, γιατί έχουμε

υποβληθούν στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

καλή νεολαία», κατέληξε.

Κατά την τελετή βράβευσης, ο κ. Νικολαΐδης συνεχάρη και ευχαρίστησε την κυπριακή αντιπροσωπεία, το Πανεπιστήμιο Κύπρου

Οι φοιτήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου που βραβεύθηκαν είναι οι Ευφροσύνη Λαζάρου και Άννα Γιάγκου.

ΝΕΑ ΥΠΟΔΟΜΗ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Μετά τα αποτελέσματα αξιολόγησης

υλικών των μνημείων της Κύπρου.

μής αναμένεται ότι θα τεθούν οι βάσεις

των ερευνητικών προτάσεων της Δέσμης

Η νέα υποδομή, η οποία θα περιλαμ-

για μελλοντική συμμετοχή της Κύπρου

2008 του Ι.Π.Ε., το εργαστήριο Δομικών

βάνει εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας

σε Ευρωπαϊκά και διεθνή δίκτυα συνερ-

Υλικών του Τμήματος Πολιτικών Μηχα-

για ανάλυση και χαρακτηρισμό δομικών

γασίας που δραστηριοποιούνται στα

νικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος,

υλικών, εκτιμάται ότι θα συμβάλει στην

πεδία της προστασίας και ενίσχυσης της

σε συνεργασία με τα Τμήματα Αρχαιοτή-

υλοποίηση έρευνας υψηλού επιπέδου

πολιτιστικής κληρονομιάς. Στόχος είναι

των και Πολεοδομίας και Οικήσεως, τον

και ότι θα αποτελέσει τον πυρήνα για μια

επίσης η νέα υποδομή να καταστεί αφε-

Π.Ο.Α.Κ. και την εταιρεία ΑΝΑΔΟΜΗ Λτδ,

πρωτοπόρο Ερευνητική Μονάδα Προ-

τηρία για πολλές νέες επί μέρους ερευ-

εξασφάλισαν χρηματοδότηση που ξε-

στασίας και Αναβίωσης της Πολιτιστικής

νητικές προτάσεις.

περνά τις €700,000 προκειμένου να προ-

Κληρονομιάς της Κύπρου. Μέσα από τα

Για περισσότερες πληροφορίες μπο-

χωρήσουν στη δημιουργία και ανάπτυξη

αποτελέσματα που θα προκύψουν από

ρείτε να απευθύνεσθε στο συντονιστή

μιας νέας ερευνητικής υποδομής για το

τις ερευνητικές δραστηριότητες που θα

του έργου, Λέκτορα Ιωάννη Ιωάννου (τηλ:

χαρακτηρισμό και τη μελέτη των δομικών

αναπτύξουν οι χρήστες της νέας υποδο-

2289 2257, email: ioannis@ucy.ac.cy).

ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΙΣ ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑΣ
Μια πρόσφατη τροποποίηση των

Mundus», θα συμβάλει στην επιτάχυνση

επιλογής να καταστεί ταχύτερη και αποτε-

διαδικαστικών όρων των ευρωπαϊκών

της διαδικασίας επιλογής των προτεινόμε-

λεσματικότερη.

προγραμμάτων «Δια Βίου Μάθηση», «Πο-

νων προς επιδότηση σχεδίων. Το Ευρωπα-

Πολλές από τις αποφάσεις επιδότησης

λιτισμός», «Νεολαία εν Δράσει» και «Ευ-

ϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο τροπο-

σχεδίων που υποβάλλονταν στο πλαίσιο

ρώπη για τους Πολίτες», συμπεριλαμβα-

ποίησαν τη νομική βάση των παραπάνω

των προγραμμάτων αυτών υπάγονταν

νομένου και του προγράμματος «Erasmus

προγραμμάτων προκειμένου η διαδικασία

Συνεχίζεται στη σελίδα 8
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ΝΕΑ

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΒΑ
ALPHA BANK
Στο πλαίσιο της προσπάθειάς του να
κτίσει γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ του
Πανεπιστημίου και της κοινωνίας ευρύτερα επιμορφώνοντας τα αυριανά στελέχη
που θα δράσουν ως καταλύτες αλλαγής
στην κοινωνία, το Πρόγραμμα ΜΒΑ του
Πανεπιστημίου Κύπρου και η Alpha Bank
ανακοίνωσαν την παροχή μιας υποτρο
φίας βάσει ακαδημαϊκών και οικονομικών κριτηρίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ)
σε φοιτητές, οι οποίοι έγιναν δεκτοί στο
Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης για το
ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Η υποτροφία της Alpha Bank παραχωρήθηκε εξ ημισείας στον κ. Στέλιο
Οικονομίδη και την κ. Μαρίνα Φραγκεσκίδου, φοιτητές στο

των διδάκτρων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Πλήρους Φοίτησης στη Διοίκηση Επι-

Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Σε κάθε φοιτητή δόθηκε το ποσό

χειρήσεων (ΜΒΑ), κατά τη διάρκεια τελετής που πραγματοποι-

των 5.125 Ευρώ. Την τελετή απονομής χαιρέτησε ο Αντιπρύτα-

ήθηκε πρόσφατα στην Πανεπιστημιούπολη. Η παραχωρηθείσα

νης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χρι-

υποτροφία ανέρχεται σε 10,250 Ευρώ, ίση με το συνολικό ύψος

στοφίδης.

EΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ
Το Πρόγραμμα ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου και η Εφημερίδα Πολίτης ανακοίνωσαν την παροχή μιας υποτροφίας βάσει ακαδημαϊκών κριτηρίων για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) σε φοιτητές οι οποίοι έγιναν
δεκτοί στο Πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2008-2009.
Η υποτροφία της Εφημερίδας Πολίτης χορηγήθηκε στον κ.
Πέτρο Δημητρίου, φοιτητή στο πλήρους φοίτησης Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ), στο πλαίσιο της τελετής που πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, στις 10
Δεκεμβρίου 2008 στην Πανεπιστημιούπολη. Η χορηγηθείσα
υποτροφία ανέρχεται σε 10.250 Ευρώ, ίση με το συνολικό ύψος
των διδάκτρων για φοίτηση στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη
Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Την τελετή απονομής χαιρέτησε
ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Καθηγητής Σταύρος Ζένιος.
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θέλοντας να εκφράσει δημόσια
την ευχαρίστησή του προς την Alpha Bank και την Εφημερίδα
Πολίτης για τη γενναιόδωρη συνεισφορά τους προς το Πρό-

η εμπειρία του επιχειρηματικού και ακαδημαϊκού κόσμου,

γραμμα ΜΒΑ, επισημαίνει πως η προσφορά στην παιδεία απο-

προσφέροντας μια διαφορετική προσέγγιση στην προσπά-

τελεί αναπόσπαστο μέρος της επένδυσης στην κοινωνία. Η

θεια για εκσυγχρονισμό και ενίσχυση της οικονομίας του τό-

Alpha Bank και η Εφημερίδα Πολίτης με τη συνεισφορά τους,

που μας.

αποδεικνύουν έμπρακτα ότι εκτιμούν και αναγνωρίζουν το

Για περισσότερες πληροφορίες για το Μεταπτυχιακό Πρό-

ρόλο που διαδραματίζει η εκπαίδευση στις σύγχρονες κοι-

γραμμα στη Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΜΒΑ) του Πανεπιστημίου

νωνίες της γνώσης. Η σύνδεση μεταξύ του επιχειρηματικού

Κύπρου μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προ-

κόσμου και του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί σημαντικό

γράμματος www.mba.ucy.ac.cy ή να επικοινωνήσετε στο τηλ.

βήμα προς την ανάπτυξη και την πρόοδο. Στο πλαίσιο τέτοιων

2289 2415 ή να αποστείλετε e-mail στην ηλεκτρονική διεύ-

συνεργασιών συνδυάζεται και αξιοποιείται η τεχνογνωσία και

θυνση mba@ucy.ac.cy.
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Nanotechnology,

Λυσίας, Νικήτας Χατζημιχαήλ (δι-

Emmanouil E. Lioudakis, Zongwen Liu

OAtube

εύθ. σύνταξης), Νομική Βιβλιοθήκη

(co-editors), ISSN: 1934-1490 (Online)

ΑΕΒΕ, Αθήνα 2008, σσ. 108, ISSN 1791

Η συντακτική ομάδα του OAtube

7751

Nanotechnology απευθύνει ανοικτή

Κυκλοφόρησε το πρώτο τεύχος της

πρόσκληση στην ακαδημαϊκή κοινότη-

εξαμηνιαίας νομικής επιθεώρησης του

τα του Πανεπιστημίου για συμμετοχή

Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας

στο νέο περιοδικό ελεύθερης πρόσβα-

Λυσίας. Ο Λυσίας θα διανέμεται στους

σης. Το περιοδικό αυτό δέχεται ένα νέο είδος δημοσιεύσεων τα

δικηγόρους και δικαστικούς εντός και εκτός της πρωτεύουσας,

οποία αποτελούνται από βιντεο-παρουσίαση, τίτλο και αναφορές.

αλλά και σε ευρύ κύκλο συνδρομητών και βιβλιοθηκών στην Κύ-

Η απήχησή του στην επιστημονική κοινότητα της Νανοτεχνολο-

προ και το εξωτερικό.

γίας διαρκώς αυξάνεται. Στο περιοδικό μπορεί κανείς να δημοσι-

Ο Λυσίας εισάγει τεχνικές αλλά και ουσιαστικές καινοτομίες

εύσει ως άτομο αλλά και ως guest editor συνεδρίων χωρίς καμία

στο χώρο των Κυπριακών νομικών εκδόσεων, όπως είναι ο επι-

χρέωση. Είναι ένα επιστημονικό περιοδικό με αυστηρή διαδικασία

στημονικός σχολιασμός δικαστικών αποφάσεων, αλλά και η χρή-

επιστημονικής κρίσης των υπό δημοσίευση άρθρων (peer-review

ση επιστημονικών συνεργατών για την επιλογή και επεξεργασία

video process) και έχει εγγραφεί στη διεθνή βάση δεδομένων

των δημοσιευόμενων μελετών.

(citation index) για να αποκτήσει σύντομα πολύ υψηλό αντίκτυπο.

Το ακαδημαϊκό προσωπικό του Τμήματος Νομικής του Πα-

Λόγω της φύσης του αναμένεται ότι το περιοδικό θα έχει μεγάλο

νεπιστημίου Κύπρου είχε πρωτεύοντα ρόλο στον σχεδιασμό

αντίκτυπο και αυτό καθίσταται σαφές από τις εκατοντάδες ατό-

και την επιστημονική επιμέλεια του περιοδικού. Οι Λέκτορες

μων που επισκέπτονται καθημερινά τον ιστοχώρο του περιοδικού

του Τμήματος Αριστοτέλης Κωνσταντινίδης και Κωνσταντίνος

και παρακολουθούν on-line τις παρουσιάσεις-δημοσιεύσεις που

Κόμπος – άρθρα των οποίων δημοσιεύονται στο πρώτο τεύχος

ήδη διατίθενται εκεί. Το περιοδικό αυτό γίνεται κανονικά cited στις

– αποτελούν μέλη της Συντακτικής Επιτροπής. Διευθυντής σύ-

αναφορές των άρθρων. Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν ενδιαφέρει το

νταξης είναι ο Επίκουρος Καθηγητής Νικήτας Χατζημιχαήλ.

περιοδικό αυτό αν για την παρουσίαση που θα υποβληθεί για δημοσίευση έχει ακολουθήσει υποβολή κάποιας άλλης δημοσίευσης σε conference proceeding ή κανονικό άρθρο σε περιοδικό. Η
πρωτοτυπία του περιοδικού έγκειται στην παρουσίαση και μόνο.
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα:
http://www.oatube.org/.    
Απόφοιτος, έκδοση του Γραφείου

Πέμπτη Ετήσια Διάλεξη εις μνή-

ο

Αποφοίτων, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 2

μην του Ντίνου Λεβέντη. Δρ John

τεύχος, Δεκέμβριος 2008, σσ. 32, ISSN

Brademas: Reflections on a life in

1986-0382

politics and the Academy, Κατερίνα

Το 2ο τεύχος του περιοδικού εί-

Νικολαϊδου Πιετρόνι (επιμ.), έκδοση

ναι αφιερωμένο στο περιβάλλον, με

του Γραφείου Επικοινωνίας, Λευκωσία,

αφορμή μια σειρά εκδηλώσεων που

Δεκέμβριος 2008, σσ. 68

σκοπεύει να οργανώσει το Γραφείο

Έκδοση που περιέχει τις ομιλίες

Αποφοίτων γύρω από αυτό το θέμα. Η πρώτη εκδήλωση της

που εκφωνήθηκαν στην πέμπτη διάλεξη εις μνήμην Ντίνου

σειράς είχε ως θέμα, Οι κλιματολογικές αλλαγές του πλανήτη. Η κυ-

Λεβέντη, που έγινε στις 7 Μαΐου 2008. Η έκδοση περιλαμ-

βερνητική πολιτική της Αυστραλίας και της Κύπρου και πραγματο-

βάνει: το σκεπτικό της Συγκλήτου ως προς την καθιέρωση

ποιήθηκε σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Αυστραλίας και τη

ετήσιας διάλεξης εις μνήμην του αείμνηστου Ντίνου Λεβέ-

συνδρομή της Πολυτεχνικής Σχολής του Πανεπιστημίου.

ντη, το οποίο συνίσταται στην αναγνώριση της ανεκτίμητης

Σε αυτό το τεύχος δημοσιεύθηκαν, εκτός από άρθρα σχετικά

προσφοράς του προς την Kύπρο και το Πανεπιστήμιο, το

με το περιβάλλον, νέα του Πανεπιστημίου για το εξάμηνο που

χαιρετισμό του Πρύτανη Καθηγητή Σταύρου Α. Ζένιου, την

πέρασε, άρθρα αποφοίτων, νέα για τις δραστηριότητες του Γρα-

παρουσίαση του ομιλητή από τον Αναπληρωτή Καθηγητή

φείου Αποφοίτων, κ.ά.

Κυριάκο Δημητρίου, Πρόεδρο του Τμήματος Κοινωνικών και

Τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που ενδιαφέρονται

Πολιτικών Επιστημών, τη διάλεξη του Δρα John Brademas,

να δημοσιεύσουν κάποιο άρθρο ή είδηση στο περιοδικό μπο-

με τίτλο Στοχασμοί για μια ζωή αφιερωμένη στην Πολιτική και

ρούν να επικοινωνήσουν με το Γραφείου Αποφοίτων στο τηλ.

την Ακαδημία και τις συνεντεύξεις που έδωσε στον κυπριακό

2289 4347 ή να στείλουν μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

τύπο. H έκδοση εμπλουτίζεται με φωτογραφικό υλικό από

alumni@ucy.ac.cy

την εκδήλωση.
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ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΟΥ ΧΡ. ΝΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Ο Χρυσόστομος Νικόπουλος, Λέ-

ρα βραβεία, ένα για τον καθένα από τους ακόλουθους τομείς: (1)

κτορας στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων

Νέες κατευθύνσεις σχεδιασμού ενσωματωμένων συστημάτων

Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογι-

και λογισμικού, (2) Νέες κατευθύνσεις σχεδιασμού συστημάτων,

στών, έλαβε το φετινό βραβείο από

(3) Νέες κατευθύνσεις κατασκευαστικού σχεδιασμού και σχεδια-

την Ευρωπαϊκή Ένωση Σχεδιασμού

σμού αναλογικών κυκλωμάτων, και (4) Νέες κατευθύνσεις στον

και

έλεγχο κυκλωμάτων και συστημάτων.

Αυτοματοποίησης

(European

Design and Automation Association)

Η βράβευση θα πραγματοποιηθεί τον ερχόμενο Απρίλιο στη

στην περιοχή «Νέες Κατευθύνσεις Σχεδιασμού Συστημάτων». Η

Νίκαια της Γαλλίας, κατά τη διάρκεια του DATE-2009 (Design,

διατριβή του Δρα Νικόπουλου έχει τίτλο, Αρχιτεκτονικές Δικτύων-

Automation and Test Conference and Exhibition in Europe),

σε-Κύκλωμα: Μία Ολιστική Σχεδιαστική Εξερεύνηση (Network-on-

του μεγαλύτερου Ευρωπαϊκού συνεδρίου στον τομέα αυτό. Το

Chip Architectures: A Holistic Design Exploration).

βραβείο περιλαμβάνει χρηματικό ποσό €1000 και την έκδοση

Πρόκειται για ένα βραβείο που θεσμοθετήθηκε από την

της διατριβής από τον εκδοτικό οίκο Springer στη σειρά EDAA

EDAA το 2002, έκτοτε δε έχει τύχει διεθνούς αναγνώρισης και θε-

Outstanding Monographs. Η διατριβή είναι διαθέσιμη σε ηλε-

ωρείται ένα από τα σημαντικότερα βραβεία στον συγκεκριμένο

κτρονική μορφή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε

τομέα παγκοσμίως. Στην πραγματικότητα προσφέρονται τέσσε-

με τον κ. Νικόπουλο στο τηλ. 2289 2199.

ΣΥΝΕΔΡΙΑ • ΗΜΕΡΙΔΕΣ • ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ:
ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ
Το Γραφείο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών του

Θέμα του συνεδρίου ήταν οι νέες τάσεις που έχουν παρουσι-

Πανεπιστημίου Κύπρου, Αντιπροέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου

αστεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη αναφορικά με την

Διευθυντών Διοίκησης Πανεπιστήμιων, σε συνεργασία με τον ευ-

οργανωτική δομή των Πανεπιστημίων, οι συγχωνεύσεις Πανε-

ρωπαϊκό οργανισμό HUMANE (Heads of University Management

πιστημίων, τα ζητήματα αποκέντρωσης της διοίκησης και των

& Administration Network in Europe, Ευρωπαϊκό Δίκτυο Διευθυ-

κέντρων λήψης αποφάσεων των Πανεπιστημίων. Συζητήθηκαν

ντών Διοίκησης Πανεπιστήμιων)

επίσης οι εφαρμογές και τα

φιλοξένησε στην Κύπρο από

προβλήματα των διαφόρων

τις 17-18 Οκτωβρίου 2008 το

μοντέλων.

συνέδριο Μοντέλα Οργανωτι-

Το συνέδριο τίμησαν με

κής Δομής Πανεπιστημίων: Τε-

την παρουσία τους και απεύ-

λευταίες Εξελίξεις. Στο συνέδριο

θυναν χαιρετισμούς ο Υπουρ-

συμμετείχαν 20 διευθυντές και

γός Παιδείας και Πολιτισμού,

ανώτατα στελέχη διοίκησης

Καθηγητής Ανδρέας Δημη-

Πανεπιστημίων της Ευρώπης

τρίου και το Μέλος του Συμ-

καθώς και μέλη ευρωπαϊκών

βουλίου του Πανεπιστημίου

εκπαιδευτικών οργανισμών.

κ. Άρης Γεωργίου.

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
Ο

Τομέας Δικτύων της Υπηρεσίας

Πληροφορικών Συστημάτων οργάνωσε
σε συνεργασία με τον οργανισμό RIPE
NCC δύο σεμινάρια από τις 22-23 Ιανουαρίου 2009.
Ο οργανισμός RIPE NCC είναι ο κεντρικός διαχειριστής στην Ευρώπη για παροχή διευθύνσεων ΙΡ, διατήρηση κεντρικής

βάσης δεδομένων, διοργάνωση σεμιναρίων για τα μέλη του.
Τα σεμινάρια που διοργανώθηκαν είναι τα πιο κάτω:
	Local Internet Registry Training Course
- 22/1/2009 (9:00πμ.-5:00μμ)
	DNS for LIRs Training Course 23/1/2009 (9:00πμ.-5:00μμ)

Τα σεμινάρια παρακολούθησαν τόσο
άτομα του Πανεπιστημίου όσο και εξωτερικοί φορείς, όπως είναι παροχείς Υπηρεσιών Δικτύου (ISPs) στην Κύπρο, άτομα
από το ΚΕΑΔ., από το .cy TLD κ.ά. Ιστοσελίδα του οργανισμού: https://www.ripe.
net/info/ncc/index.html)
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Ο ΣΕΒΑΣΜΙΩΤΑΤΟΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΚΕΝΥΑΣ
ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου για μία

σήμερα. Ο Σεβασμιότατος κ. κ. Μακάριος,

ιδιαίτερη

ακόμη χρονιά γιόρτασε και φέτος με τον

αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην ιδιαίτερη

και τα τραγούδια των φοιτητών της

καλύτερο τρόπο τη Γιορτή των Τριών

φροντίδα των Τριών Ιεραρχών απέναντι

Πατριαρχικής Ιερατικής Σχολής Μακάριος

Ιεραρχών και των Γραμμάτων. Στις 28

στον άνθρωπο και κυρίως, απέναντι

Γ΄ του Ναϊρόμπι. Οι φωνές τους, άγγιξαν

Ιανουαρίου 2009, οι φοιτητές έδωσαν

στους νέους. Χαρακτηριστικά επισήμανε

βαθιά την ψυχή της κατάμεστης αίθουσας,

δυναμικά το παρόν τους στην εκδήλωση,

πως «σκοπός και στόχος και των Τριών

ενώ το κοινό δάκρυσε κυριολεκτικά, όταν

πλημμυρίζοντας την Αίθουσα Τελετών

Ιεραρχών ήταν να διαπαιδαγωγήσουν τη

οι Κενυάτες φοιτητές τραγούδησαν και

του

νεολαία με την πλούσια εσωτερική και

έψαλλαν εκκλησιαστικούς ύμνους στα

προσωπική τους όμορφη και αγιαστική

ελληνικά.

Πανεπιστημίου,

όπως

ακριβώς

άρμοζε σε ένα τέτοιο γεγονός.
Κύριος

ομιλητής

στην

συγκίνηση

προκάλεσαν

εκδήλωση

εμπειρία». Τόνισε επίσης ότι, «ελπίδα για

Την εκδήλωση πλαισίωσαν μουσικά

ήταν ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης

το μέλλον ήταν και παραμένει, σε όλες

και φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου,

Κένυας, Yπέρτιμος και Έξαρχος πάσης

τις εποχές και σε όλους τους καιρούς, η

οι

Ανατολικής Αφρικής, κ. κ. Μακάριος,

νεολαία, γι’ αυτό και αξίζει κανένας όχι

κομμάτια «Αύρα», «Μικρή Πατρίδα» και

ο οποίος πραγματεύτηκε το θέμα, Το

μόνο να μοχθεί αλλά και να θυσιάζεται».

«Αδιέξοδο», μαγεύοντας το ακροατήριο

μήνυμα των Τριών Ιεραρχών τότε και

Εκτός από τα λόγια του Μητροπολίτη,

οποίοι

ερμήνευσαν

τα

μουσικά

με τις υπέροχες φωνές τους.

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΧΡΟΝΙΑ
Με πολύ κέφι καλωσόρισαν τη νέα χρονιά τα μέλη του ακα-

εξέπληξαν το κοινό με τις φωνητικές τους δεξιότητες! Ιδιαίτερα

δημαϊκού και διοικητικού προσωπικού και οι συνοδοί τους, αν

ενθουσιώδης ήταν και η κριτική επιτροπή, η οποία, με εκπρόσω-

και κάπως… αργοπορημένα! Μια ανεπανάληπτη βραδιά είχαν

πο τον «σταθμάρχη» του Πανεπιστημίου, κ. Αντρέα Χριστοφίδη,

την ευκαιρία να απολαύσουν όσοι παρευρέθηκαν στο πάρτι του

Διευθυντή του Ραδιοφωνικού Σταθμού του Πανεπιστημίου, UCY

Πανεπιστημίου, στις 23 Ιανουαρίου 2008, στο Lemon Park.

VOICE - 95,2, υπέβαλε τους δύο επικρατέστερους και σε δεύτερο

Το Γραφείο Εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου ετοίμασε μια
ιδιαίτερα ευχάριστη εκδήλωση για το προσωπικό κατά τη διάρ

γύρο! Τόσο οι νικητές του καραόκε, όσο και πολλοί άλλοι τυχεροί, κέρδισαν πλούσια δώρα.

κεια της οποίας τα μέλη είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με

Εξαιρετικά ήταν και τα μέλη του Χορευτικού Ομίλου, τα οποία

συναδέλφους και αξιωματούχους του Πανεπιστημίου, σε ένα

χόρεψαν ρούμπα και σάλσα, ανεβάζοντας τους ρυθμούς. Το

πολύ διαφορετικό κλίμα, πέρα από το εργασιακό. Αρκετοί μάλι-

πάρτι φούντωσε με τις μουσικές επιλογές του DJ και διήρκησε

στα, τόλμησαν να διαγωνιστούν στο καραόκε και κυριολεκτικά

μέχρι τις πρωινές ώρες με πολύ κέφι και χορό.
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ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

EΚΘΕΣΗ ΒΙΒΛΙΩΝ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ 100 ΧΡΟΝΩΝ
ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΑ ΠΟΙΗΤΗ ΓΙΑΝΝΗ ΡΙΤΣΟΥ
Τιμώνται φέτος τα 100 χρόνια από

τιμήθηκε με το πρώτο Κρατικό Βραβείο

τίου 2009. Μερικοί από τους τίτλους των

τη γέννηση του Γιάννη Ρίτσου, ενός από

Ποίησης, ενώ το 1968 προτάθηκε για το

εκτιθέμενων εκδόσεων είναι:

τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές. Ο Ρί-

βραβείο Νόμπελ. Το 1975 αναγορεύτηκε

Αγρύπνια (Πυξίδα, 1954)

τσος γεννήθηκε στη Μονεμβασιά το 1909

επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου

Πρωινό Άστρο (Αθήνα, 1955)

και πέθανε στην Αθήνα το 1990. Ο Ρίτσος,

Θεσσαλονίκης, και το 1977 τιμήθηκε με

βαθιά φιλόπατρις και πολιτικοποιημένος,

το Βραβείο Ειρήνης του Λένιν.

	Η Σονάτα του Σεληνόφωτος
(Κέδρος, 1956)
	Αποχαιρετισμός, οι τελευταίες

έλαβε ενεργό μέρος στην Εθνική Αντί-

Η Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου Κύ-

σταση, ενώ στάληκε στην εξορία από το

πρου διαθέτει τα περισσότερα από τα

ώρες του Γρηγόρη Αυξεντίου

1948 ως το 1952.

έργα του ποιητή στη συλλογή της. Στην

μες στη φλεγόμενη σπηλιά

Πάνω από εκατό ποιητικές συλλογές

έκθεση που βρίσκεται στο χώρο εξυ-

(Κέδρος, 1957)

και συνθέσεις, πεζογραφήματα, θεατρικά

πηρέτησης της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

Υδρία (Αθήνα, 1957)

καθώς και μελέτες για ομοτέχνους συγ

(Καλλιπόλεως 75), μπορείτε να βρείτε

Το Παράθυρο (Κέδρος, 1960)

κροτούν το κύριο σώμα του έργου του.

30 από τα έργα του ποιητή που φέρουν

Η γέφυρα (Κέδρος, 1960)

Πολυάριθμες μεταφράσεις, χρονογραφή-

προσωπική αφιέρωση προς το ζεύγος

Δεκαοχτώ λιανοτράγουδα της πικρής

ματα και άλλα δημοσιεύματα συμπληρώ-

Τατιάνας και Ροζέ Μιλλιέξ, των οποίων

πατρίδας (Κέδρος, 1973)

νουν την εικόνα του δημιουργού.

τη συλλογή απόκτησε πρόσφατα η Βι-

Κωδωνοστάσιο (Κέδρος, 1974)

βλιοθήκη μας.

Ιταλικό Τρίπτυχο: Μετάγγιση, Ο κό-

Ο Ρίτσος τιμήθηκε με πλήθος διακρίσεων, σε διάφορες χώρες. Σημαντικό-

Οι εκδόσεις αυτές θα εκτίθενται από

τερες διακρίσεις είναι οι εξής: Το 1956

τις 2 Φεβρουαρίου μέχρι και τις 31 Μαρ-

σμος είναι ένας, Το άγαλμα στη βροχή
(Κέδρος, 1982).

ΣΥΝΕΧΕΙΕΣ

ΕΠΙΤΑΧΥΝΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ
Συνεχίζεται από τη σελίδα 3

το Συμβούλιο συμφώνησαν η Ευρωπαϊκή

πακέτου οικονομικής αποκατάστασης για

σε μια συμβουλευτική διαδικασία που

Επιτροπή να λαμβάνει πλέον τις αποφά-

την ταχύτερη πρόσβαση στις επιδοτήσεις

περιελάμβανε διαβουλεύσεις τόσο με το

σεις χωρίς τη συμβουλευτική διαδικασία.

της Ε.Ε. Η τροποποίηση αυτή θα ενισχύ-

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και με τις

Προκειμένου να εξασφαλιστεί η διαφά-

σει το στρατηγικό ρόλο του Εκτελεστικού

επιτροπές των προγραμμάτων οι οποίες

νεια της διαδικασίας, η Ευρωπαϊκή Επι-

Οργανισμού Εκπαίδευσης, Οπτικοακουστι-

αποτελούνται από εκπροσώπους των κρα-

τροπή υποχρεούται να ενημερώνει χωρίς

κών Μέσων και Πολιτισμού, ο οποίος έχει

τών μελών. Οι μέχρι πρότινος ισχύοντες

καθυστέρηση το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

αρμοδιότητα για εκείνες τις πτυχές των

διαδικαστικοί όροι παρέτειναν κατά δύο

και τα κράτη μέλη για τις επιδοτήσεις που

προαναφερόμενων προγραμμάτων που

έως τρεις μήνες την προθεσμία χορήγη-

απονέμει εντός δύο εργάσιμων ημερών

υπάγονται σε κεντρική διαχείριση, σε αντί-

σης των επιδοτήσεων στους υποψηφίους.

από την έγκριση των εν λόγω αποφά-

θεση με τις αποκεντρωμένες πτυχές των

Προκαλούσαν

καθυστερήσεις

σεων. Η ενημέρωση αυτή περιλαμβάνει

οποίων η διαχείριση έχει ανατεθεί στις αρ-

όσον αφορά τη χορήγηση των επιδοτή-

περιγραφές και ανάλυση των αιτήσεων

μόδιες εθνικές αρχές των κρατών μελών.

σεων στους δικαιούχους επιβαρύνοντας

που ελήφθησαν, περιγραφή της διαδικα-

Πληροφορίες:

με δυσανάλογο φόρτο τη διαχείριση του

σίας αξιολόγησης και επιλογής, καθώς

Ροζμαρί Στρεβινιώτη,

προγράμματος.

πολλές

και καταλόγους των προτεινόμενων προς

Λειτουργός, Ευρωπαϊκό Γραφείο Κύπρου,

Για τη μείωση των καθυστερήσεων αυ-

χρηματοδότηση σχεδίων και των σχεδίων

Avenue d’Auderghem 22-28, B-1040 Βρυ-

τών και την επιτάχυνση τόσο της επιλογής

των οποίων έχει απορριφθεί η χρηματο-

ξέλλες, τηλ.: +32 (0) 2 238 10 44, τηλεομοι-

όσο και της έναρξης των επιδοτούμενων

δότηση.

ότυπο: +32 (0) 2 740 27 20, ηλ. διεύθυνση:

σχεδίων, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και

Η απόφαση αποτελεί μέρος του νέου

strevinioti.rozamaria@ucy.ac.cy
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