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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ



Mrivuµa TOU npuTavn TOU AnKY, 

Ka8nynTri I:wKpaTn KaTOIKC 

Mia ava<'Spoµn ora ne:npayµEva EXEi <'51nc arcxo. Anc m µ1a, Efvai µ1a EuKaipfa va avaAoy1arouµe: rn ErnTEuyµma me; xpov16c; nou 

nEpaoe:. Anc mv 6Mn, Efvai [3nµa npoc; rn e:µnpcc;, acpou µac; ErnTpEne:1 va e:navanpoo<'51opfoouµe: TO napcv KOi va 1e:papxnoouµe: 

Touc; OTCXOUC: µac; y1a Eva µEMov aKcµa mo <'Suvaµ1Kc. Mnope:f µ1a EK0Eon an0Aoy1oµou va µnv µnopEf va ano<'Scime:1 ancAurn 

TIC: nOAUOXl<'SEfc; <'Spaoe:1c; KOi TO EKnOl<'SEUTIKC - EPEUVnTIKC - KOIVWVIKC Epyo e:vcc; nave:rnomµfou acpe:vcc; KOi TIC: npOOnTIKEC: TOU 

acpETEpou. AvaoKonwvrnc; cµwc; rn ne:npayµEva TOU Avo1KTou nave:rnomµfou Kunpou y1a To 2019, <'51arn0Twvouµe: avamul;1aKEC: 

<'Spaoe:1c;, onµaVTIKC KOi al;ICAOVO EPEUVnTIKC Epyo, VEQ npoypaµµma onou<'Swv, e:vfoxuon me; El;WOTpE<pEIOC: KOi EVEpynTIKl1 KOi 

nOAUEnfne:<'Sn aMnAEnf<'Spaon µE mv KOIVWVfa KOi TIC: napaywy1KEC: <'Suv6µe:1c; me; OIKOVOµfac;. 

Me: m <'51axpov1Kn unoarnp1l;n me; noAITEfac; Kai mv ayaOTn ouve:pyaofa nou Exouµe: KaM1e:pynoe:1 µe: TOuc; apµc<'51ouc; cpope:fc;, 

e:0T16oaµe: TO 2019 TIC: <'Spaoe:1c; µac; arnv npoocpopa vEwv npoypaµµ6Twv onou<'Swv nou avave:wvouv Kai e:µnAOUTf�ouv 

TO EKnai<'SEUTIKC xapTOcpuMK1c µac;, arnv e:vfoxuon me; e:pwvm1Knc; µac; <'Spaarnp1cmrnc;, OTnv e:l;aocp6A1on VEWV nnywv 

xpnµmo<'Scmonc; Kai arnv 1oxuponofnon me; napouofac; mu nave:rnomµfou aro Ko1vwv1Kc Kai n0Arnoµ1Kc yfyve:o0ai. 

:Erov al;ova me; EKnaf<'Se:uonc;, oxe:<'516arnKav nEVTE (5) vEa µe:rnmux1aK6 npoypaµµma onou<'Swv oe: ouyxpova e:rnomµov1K6 

ne:<'Sfa, rn onofa uno[3M0nKav arov Cl>opta £11aocp6A1onc; KOi n10Tonofnonc; me; no1cmrnc; me; AvwTe:pnc; EKnaf<'Se:uonc; (£1.1.n.A.E.) 

y1a e:l;wTEp1Kr'l al;10Mynon KOi rnoTOnofnon. £11e:upuv8nKav onµavr1K6 01 ErnAOVEC: e:pwvm1Kwv KaTEU0uvoe:wv or1c; onou<'SEc; 

<'51<'SaKTOp1Kou e:rnnE<'Sou nou npoocpEpouv 01 Tpe:1c; :ExoMc; µac;, ara ne:<'Sfa Twv Av8pwrnar1Kwv & Ko1vwv1Kwv ErnOTnµwv, Twv 

0ETIKWV & EcpapµooµEvwv Ernomµwv KOi Twv 01Kovoµ1Kwv Ernomµwv & £11ofKnonc;, e:vw 6px1oe: KOi n e:l;wTEp1Kr'l al;10Mynon CAWV 

Twv unapxcvrwv npoypaµµ6Twv onou<'Swv µe: arcxo va M[3ouv CAO rnoTOnofnon anc TOV Cl>opta £1.1.n.A.E. µe:oonpco0e:oµa. 

CD01TmEc; anc CAO TOV Kcoµo e:µrnoTEuovrn1 mv e:l;e:1<'5fKEUon TOU Avo1KTou nave:rnarnµfou Kunpou omv El; anooTaoe:wc; EKnaf<'Se:uon, 

TO Kupoc; KOi mv TExvoyvwofa Tou npoowrnKou TOu. Kai e:ne:1M Eva ouyxpovo KOi El; anooTaoe:wc; nave:rn0Tr'lµ10 ocpe:O-.e:1 va 

El;EAIOOEI m µE00<'50AOyfa KOi TIC: TEXVOAOVIKEC: uno<'SoµEc; TOU, WOT£ va KaMnm TIC: µe:rn[3aMcµEvEc; avayKEC: me; ouyxpovnc; 

EKnaf<'Se:uonc; KOi va al;1ono1e:f AUOITEAWC: CAEC: TIC: <'51a8fo1µe:c; TEXVOAOyfe:c;, TO An KY OUVEXIOE va EnEV<'SuEI arnv avamul;n KOi arnv 

e:vowµ6Twon vEwv qmcp1aKwv e:cpapµoywv or1c; EKnai<'SEUTIKEC: <'51e:pyaofe:c; Kai va npoocpEpe:1 moue; cpo1mTEC: Tou µfa noMnAe:upn 

µa8no1aKr'l e:µne:1pfa. Ev<'5EIKTIKl1 auTnc; me; npoon68e:1ac; KOi me; KQIVOTOµfac; TOU AnKY EIVQI n [3p6[3EUOl1 TOU µE xpuoc [3pa[3e:fo 

OTa Cyprus Education Leaders Awards 2019. 

To 2019 TO nave:rn0Tnµ10 OUVEXIOE mv EnlTUXnµEvn nope:fa TOU OTO EPEUVnTIKC yfyve:o0ai KOi VEEC: xpnµmo<'50T110EIC: anc e:yxwp1a 

Kai <'51e:8vn wpwna'iKa npoypaµµarn e:vfoxuoav TIC: e:pwvm1KEC: <'Spaoe:1c; TOU e:rnomµov1Kou npoowrnKou Tou l<'Spuµmoc;. ::::e:xwp10Tn 

nrnv KOi n ouµ[3oM TOU An KY OTO e:rnomµOVIKO KOi nOAITIOTIKCl <'Spwµe:va, acpou µfoa anc EK<'SnAWOEIC: y1a m <'516xuon EPEUVnTIKWV 

anOTEAEOµOTWV, aMa KOi nOAITIOµIKEC: <'5p60EIC:, <'SlaAEl;EIC: KOi EK<'SnAWOEIC: OVOIXTEC: OTO EUpu KOIVC, TO An KY Ka81ar6 m yvwon 

KOi TOV nOAITIOµc npoo[3601µa OE CAOUc;. To nve:uµa, AOlncv, me; El;warpE<pEIOC: KaM1e:pye:frn1 OE K00E muxn me; AEITOUpyfac; 

TOU AnKY KOi naf�e:1 Ka8op10T1Kc pCAO omv npoon68e:16 TOu va e:<'5paiw0e:f we; Eva ouyxpovo, npwToncpo KOi av0pwnoKEVTPIKC 

nave:rn0Tr'lµ10, µe: <'51e:8vn napouofa KOi avayvwp1on. 

EK8EI:H nEnPArMENON 2019 

<l>fA£<; KOi cpfAOI, 

To Avo1KTC nave:rn0Tr'lµ10 Kunpou napourna�e:1 onµavr1Kr'l <'Suvaµ1Kr'l ara EKnai<'SEUT1K6 <'5e:<'5oµEva Tou EMnvccpwvou xwpou. H 

avrancKp1on TOU Ko1vou OTIC: npoocpe:pcµe:ve:c; yvwoe:1c;, omv npoom1Kr'l y1a e:nayyE>.µm1Kr'l e:l;u1l;n, aMa KOi om <'51apKr'l ava�nmon 

El;El<'SIKEUOnc; KOi avamul;nc; VEWV <'5El;IOT11TWV, l;e:ne:pva rn E0VIKO ouvopa me; Kunpou. To AnKY EIVQI QVOIXTC OE cponnTplEC: 

KOi <pOITnTEC: ava TOV Kcoµo KOi OTCXOC: TOU EIVQI va µe:rnoxnµmf�EI TIC: avayKEC: me; KOIVWVfac; KOi TIC: e:rn0uµfe:c; TWV nOAITWV 

oe: ouyxpova, uqmMc; no1cmrnc; npoypaµµma onou<'Swv, nou Tpocpo<'SoTOuvrn1 anc TIC: TEAEUrnfe:c; e:l;E>.fl;e:1c; me; Epe:uvac;, me; 

TEXVOAOyfac;, me; nai<'Saywy1Knc; µe:0o<'50AOyfac; KOi me; KQIVOTOµfac;. 

Avamuoocµe:vo rnxurnrn anc mv f<'Spuon TOU TO 2002 Kai mv Evapl;n me; aKa<'Snµa'iKnc; AEITOupyfac; Tou TO 2006, TO An KY EXEi 

nETUXEI mv Karnl;fwon TOU we; e:rnomµOVIKC KOi EPEUVnTIKC f<'Spuµa, we; cpopEac; nOAITIOµou KOi KOIVWVIKr'lc; npoc<'Sou, KOi EXEi 

ne:Tuxe:1 va Ka81e:pw8e:f we; µ1a al;1crnarn ErnAoyn y1a onou<'SEc; u4,1nAou e:nfne:<'Sou. 

:E' auTr'lv mv avamul;1aKr'l nope:fa TOU TO AnKY ompfx0nKE moue; ouva<'Sucpouc;, aKa<'Snµa'iKouc;, e:pwvmEc; Kai <'5101Km1Kouc;, nou 

unnpe:Touv OTO nave:rn0Tr'lµ10 KOi nou ouµ[36Mouv Ka8op1ar1K6 or1c; e:nnuxfe:c; TOu. 

Ka8nymnc; I.wKpamc; Ka101Kac; 

 npuravnc; AVOIKTOU navEmamµfou Kunpou 

ANOIKTO nANEnlHHMIO KYnPOY 
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ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019



Π       Κ   
        

   το δημόσιο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου ΑΠΚ  από την ίδρυσή του το  αναπτύσσεται 
δυναμικά και εδραιώνεται σταδιακά στον ελληνόφωνο χώρο της 
ανώτατης εκπαίδευσης  

Πρώτο σημαντικό ορόσημο είναι η έναρ η της ακαδημα κής 
λειτουργίας του ΑΠΚ  το ακαδημα κό έτος  με  
φοιτητές σε δύο  μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών  
Δεύτερο ορόσημο είναι η εκλογή των πρώτων Πρυτανικών 
Αρχών την η ε ρουαρίου  και η έναρ η της αυτόνομης, 
αυτοδιοικούμενης λειτουργίας του με ανώτατα όργανα διοίκησης 
το Συμ ούλιο και τη Σύγκλητο

Αναπτυσσόμενο ταχύτατα στα  έτη ακαδημα κής λειτουργίας 
του, το ΑΠΚ         

        
Σ   Ανθρωπιστικές  Κοινωνικές Επιστήμες, ετικές  
Εφαρμοσμένες Επιστήμες, Οικονομικές Επιστήμες  Διοίκηση  

        
    Ταυτόχρονα,   

         
      , 

να προσελκύει λόγω της ευέλικτης ε  αποστάσεως εκπαιδευτικής 
μεθοδολογίας του  φοιτητές από όλο τον κόσμο και να αναδειχθεί 
σε ένα από τα μεγαλύτερα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της 
Κύπρου  

Με      
         

, οι τρεις Σχολές του Πανεπιστημίου οργανώνουν 
και προσφέρουν το   2019 2020   
25        

     , σε ένα 
ευρύ φάσμα επιστημονικών κλάδων     

  Τα προγράμματα αυτά απευθύνονται είτε σε 
όσους ενδιαφέρονται να εισαχθούν στην τριτο άθμια εκπαίδευση 
και να σπουδάσουν για πρώτη φορά είτε σε όσους επιθυμούν να 
διευρύνουν περαιτέρω τις γνώσεις ή να ελτιώσουν τις δε ιότητές 
τους και να επιδιώ ουν την επαγγελματική και προσωπική τους 
ε έλι η   κοινότητα των αποφοίτων του ΑΠΚ  μετρά ήδη 

 6 700 , ενώ το ακαδημα κό έτος  
η φοιτητική κοινότητα περιλαμ άνει  3 700  

 

Στο πλαίσιο της αποστολής του για την προαγωγή της δια ίου 
μάθησης, αναγνωρί οντας το ΑΠΚ  τις συνεχώς διευρυμένες 
ανάγκες της αγοράς εργασίας και την ανάγκη για ε ειδίκευση 
του ανθρώπινου δυναμικού, παρέχει στοχευμένα  

   και χορηγεί αντίστοιχα 
πιστοποιητικά παρακολούθησης και επιτυχούς ολοκλήρωσης  
Μέσα από τα προγράμματα αυτά επιδιώκεται η παροχή νέας 
γνώσης, η ελτίωση ικανοτήτων και η ανάπτυ η νέων δε ιοτήτων 
των συμμετεχόντων και η ισχυροποίηση της επαγγελματικής 
τους ταυτότητας, ώστε να ανταπε έρχονται στις ανταγωνιστικές 
συνθήκες που δημιουργούν οι τεχνολογικές μετα ολές και το 
παραγωγικό μοντέλο  Στο ίδιο πλαίσιο, όλα τα προπτυχιακά και 
μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών του ΑΠΚ  προσφέρουν 
τις Θ  τους Ε    

, ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να τις 

παρακολουθήσει χωρίς να χρειά εται να εγγραφεί συνολικά στο 
αντίστοιχο πρόγραμμα

Π         
    Α  Π  

Κ       
        

       
        

      
         

        
    

Πέραν της παροχής ποιοτικής εκπαίδευσης στο ανώτατο επίπεδο, 
      

      Π  
Το ΑΠΚ  αναπτύσσει σημαντικές ερευνητικές δράσεις σε πεδία 
αιχμής εντός του ευρωπα κού χώρου έρευνας, αλλά και διεθνώς, 
μέσα από τις οποίες παράγει και διαχέει νέα γνώση, δημιουργεί 
καινοτομίες, ανα αθμί ει την ερευνητική του υποδομή, 
προσελκύει α ιόλογους ερευνητές και διευρύνει τη συνεργασία 
του σε ερευνητικό και σε εκπαιδευτικό επίπεδο με πανεπιστήμια 
του ε ωτερικού, ερευνητικά κέντρα και δημόσιους και ιδιωτικούς 
φορείς  Τα ερευνητικά αποτελέσματα και η διασύνδεση του 
Πανεπιστημίου με τον παραγωγικό ιστό συμ άλλει καθοριστικά 
στην ανάπτυ η της οικονομίας και στην ευημερία της κοινωνίας

Με στόχο την ενίσχυση της ε ωστρέφειάς του, το ΑΠΚ  
      

    Συμμετέχει σε διεθνείς 
οργανισμούς και πανεπιστημιακά δίκτυα, συνάπτει διμερείς ή 
πολυμερείς συμφωνίες με εγχώρια και διεθνή Πανεπιστήμια 
και συνεργά εται με ερευνητικά κέντρα της Κύπρου και του 
ε ωτερικού  Μέσω αυτών των συνεργασιών επιτυγχάνει τη 
διαμόρφωση συνεργειών σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, 
την ανάπτυ η οικονομιών κλίμακας, την αύ ηση της κινητικότητας 
των φοιτητών και του προσωπικού του ακαδημα κό, ερευνητικό, 
διοικητικό , καθώς και την ανταλλαγή καλών πρακτικών και 
εμπειρογνωμοσύνης σε θέματα ανοικτής και ε  αποστάσεως 
εκπαίδευσης και γενικά την ανάπτυ η νέων εκπαιδευτικών 
μεθόδων, εργαλείων και τεχνολογιών τηλεκπαίδευσης

Αναγνωρί οντας το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου ως την κατ  
ε οχήν πανεπιστημιακή δομή της ε  αποστάσεως εκπαίδευσης 
στην Κύπρο, το υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

εολαίας απέδωσε σε αυτό τον επιτελικό ρόλο του συντονιστή 
στον τομέα αυτό στην Κυπριακή Δημοκρατία  Ο επιτελικός αυτός 
ρόλος επιτρέπει στο ΑΠΚ  να εργασθεί συστηματικά με τα 
άλλα κυπριακά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς για την 
προώθηση της ανοικτής και ε  αποστάσεως εκπαίδευσης και 
της δια ίου μάθησης εντός και εκτός εθνικών συνόρων και να 
συμ άλλει με ουσιαστικό τρόπο στην επίτευ η του στρατηγικού 
στόχου της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος Περιφερειακό Κέντρο 
Εκπαίδευσης, Επιστημονικής Έρευνας και Καινοτομίας

Τ  Α  Π
Κ  ΑΠΚ Τ  Α  Π  Κ         

  Π         
 Ε    Μ          

          
             

Π     Κ       

Α   ΑΠΚ  
 

 η προσφορά ε  αποστάσεως ποιοτικής τριτο άθμιου επιπέδου 
εκπαίδευσης και κατάρτισης και η παροχή ίσων ευκαιριών μάθησης 
σε όλους ανε άρτητα από ηλικία, συνθήκες ωής, τόπο και χρόνο 
μελέτης

 η προαγωγή της επιστήμης και η παραγωγή επιστημονικής γνώσης 
μέσω της έρευνας και η διάδοσή της μέσω της διάχυσης των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων, της διδασκαλίας και των επιστημονικών 
εκδηλώσεων

 η προαγωγή της Δια ίου Μάθησης και της ανοικτής και ε  αποστάσεως 
εκπαίδευσης

 η ανάπτυ η τεχνολογικής υποδομής και εκπαιδευτικής μεθοδολογίας 
στην ανοικτή και ε  αποστάσεως εκπαίδευση

 η στενή συνεργασία με την κοινωνία, τον παραγωγικό ιστό και την 
αγορά εργασίας και την Πολιτεία, ώστε να υποστηριχθεί η ιώσιμη 
ανάπτυ η και η ευημερία της Κύπρου

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019
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Σ

 Γ   

  προσφορά υ ηλής στάθμης προγραμμάτων σπουδών 
προπτυχιακού και μεταπτυχιακού μάστερ και διδακτορικό  
επιπέδου προς όλους, ανε αρτήτως ηλικίας, χρόνου, τόπου 
διαμονής ή άλλων δυνητικών περιορισμών πρόσ ασης στην 
τριτο άθμια εκπαίδευση μέσω της ανοικτής και ε  αποστάσεως 
μάθησης

 Ο σχεδιασμός και η προσφορά σύγχρονων και διεπιστημονικών 
προγραμμάτων σπουδών, που ανταποκρίνονται και συνάδουν 
με τις ανάγκες της κοινωνίας, της Πολιτείας και της αγοράς 
εργασίας  Στο πλαίσιο της ε ωστρέφειας του ΑΠΚ  επιδιώκεται 
και η ανάπτυ η διαπανεπιστημιακών προγραμμάτων σπουδών, 
κυρίως στην αγγλική γλώσσα, με συνεργα όμενα πανεπιστήμια 
εγνωσμένου κύρους

  θέσπιση ρα είων Ε αίρετης Διδασκαλίας για την επι ρά ευση 
του έργου του Συνεργα όμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
του δρύματος

  ίδρυση νστιτούτου Επαγγελματικής Κατάρτισης για την 
προσφορά επιμορφωτικών προγραμμάτων σύντομης διάρκειας 
σε αντικείμενα αιχμής

  περαιτέρω διεθνοποίηση του ΑΠΚ  με την εδραίωση και 
διεύρυνση διεθνών συνεργασιών και τη συμμετοχή στο 
πρόγραμμα κινητικότητας  και σε α ιόλογους διεθνείς 
εκπαιδευτικούς οργανισμούς, δίκτυα και ενώσεις, με στόχο 
την από κοινού ανάπτυ η προγραμμάτων σπουδών, την 
ερευνητική δραστηριότητα, την ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την 
αμφίδρομη κινητικότητα φοιτητών, ακαδημα κού, ερευνητικού 
και διοικητικού προσωπικού

  ενίσχυση της ε ωστρέφειας του Πανεπιστημίου με το 
άνοιγμά του στον χώρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης και της 
Μεσογείου, αλλά και ευρύτερα, ώστε το ΑΠΚ  να μετουσιωθεί 
σε ένα ελκυστικό, διεθνές, περιφερειακό εκπαιδευτικό δρυμα

Γ   

  ανάπτυ η και υποστήρι η της έρευνας σε τοπικό και διεθνές 
επίπεδο, με στόχο την παραγωγή επιστημονικής γνώσης, η οποία 
θα διαχέεται προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας

  ενεργός εμπλοκή και η συμμετοχή του ακαδημα κού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου στο ερευνητικό γίγνεσθαι, 
σε τοπικό και διεθνές επίπεδο

  ίδρυση Ερευνητικού Κέντρου, που να συνδέει όλα τα 
ερευνητικά εργαστήρια του Πανεπιστημίου

  συνεργασία με ερευνητικά κέντρα, φορείς και οργανισμούς 
της Κύπρου και του ε ωτερικού για την από κοινού ανάπτυ η 
ερευνητικών έργων

  προσέλκυση υ ηλού επιπέδου ερευνητών και μεταδιδακτόρων 
και η ενίσχυση της απασχόλησης

  θέσπιση ρα είων έρευνας και η διαρκής ανάπτυ η και 
υποστήρι η των ερευνητικών υποδομών και ομάδων του

  διασύνδεση με τον παραγωγικό ιστό και την αγορά εργασίας 
μέσα από ερευνητικά έργα, καθώς και με την παροχή 
συμ ουλευτικών υπηρεσιών  

Γ   Κ

  προώθηση της δια ίου μάθησης και το άνοιγμα της παιδείας 
σε όλους τους πολίτες της κυπριακής επικράτειας και του 
ελληνόφωνου χώρου, αλλά και ευρύτερα της νοτιοανατολικής 
Ευρώπης και της Μεσογείου  

  παροχή μέτρων στήρι ης στους πολύτεκνους και σε κοινωνικά 
ευπαθείς ομάδες με απαλλαγή ή μειωμένη κατα ολή διδάκτρων, 
καθώς και η παροχή κινήτρων σε αποφοίτους του Πανεπιστημίου 
για τη συνέχιση των σπουδών τους στο δρυμα

  συμ ολή στη μείωση του κοινωνικού αποκλεισμού με την 
παροχή πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και κατάρτισης σε άτομα 
με αναπηρίες, των οποίων η πρόσ αση στη γνώση εμποδί εται 
από εγγενείς ή επίκτητες δυσκολίες

  ουσιαστική συμμετοχή στην κοινωνική, οικονομική και 
πολιτιστική ωή της Κύπρου και της Ελλάδας πρωτίστως, 
αλλά και της Ευρώπης γενικότερα, μέσα από την οργάνωση 
ημερίδων, συνεδρίων και επιστημονικών διαλέ εων τόσο δια 
ώσης όσο και υ ριδικά

  ανάλη η πρωτο ουλιών υ ηλής κοινωνικής ευθύνης και 
δράσεων εθελοντισμού

 
Γ   Ε  Π

  δημιουργία περι άλλοντος εργασιακής ικανοποίησης 
και θετικού εργασιακού κλίματος με άση τις αρχές της 
ομαδικότητας, τη συνεργασίας, της ανάλη ης πρωτο ουλιών, 
της επι ρά ευσης της αριστείας, της επιστημονικής και ηθικής 
δεοντολογίας, ώστε να προσελκύεται και να διατηρείται άρτια 
καταρτισμένο και ε ειδικευμένο προσωπικό ακαδημα κό, 
ερευνητικό και διοικητικό

  διαρκής και ουσιαστική επιμόρφωση του προσωπικού των 
διοικητικών υπηρεσιών και η εφαρμογή α ιόπιστου συστήματος 
α ιολόγησης και μοντέλου διαχείρισης και ανάπτυ ης του 
ανθρώπινου δυναμικού

  ενίσχυση της εσωτερικής επικοινωνίας και η ανα άθμιση 
των εργασιακών σχέσεων με τη δημιουργία και τήρηση κώδικα 
επαγγελματικής συμπεριφοράς και με τον σαφή προσδιορισμό 
καθηκόντων κάθε διοικητικής θέσης

  διασφάλιση ενός ασφαλούς και υγιούς εργασιακού 
περι άλλοντος για όλο το προσωπικό του Πανεπιστημίου

  διαμόρφωση διαδικασιών που θα διασφαλί ουν τη λειτουργία 
και περαιτέρω ανάπτυ η του ΑΠΚ  με γνώμονα τους στόχους 

ιώσιμης ανάπτυ ης των νωμένων Εθνών 

Κ  
    2019

 Σ        
Π   Π   Α  Ε  

Ι Π Α Ε        
 5  Ν  Μ  Π  Σ  

σε πεδία αιχμής με χρονικό ορί οντα προσφοράς τους το 
ακαδημα κό έτος  

 Σ        
         

    Σ   Ι  Στόχος 
του ΑΠΚ  είναι να προχωρήσει ο σχεδιασμός τουλάχιστον έ ι 

 νέων προγραμμάτων, τα οποία θα υπο ληθούν εντός του 
 για ε ωτερική α ιολόγηση και πιστοποίηση στον ορέα 

Δ Π Α Ε  με χρονικό ορί οντα προσφοράς τους το ακαδημα κό 
έτος 

 Σ        που 
εκπονείται από τα Ερευνητικά Εργαστήρια και τις ερευνητικές 
ομάδες του ΑΠΚ  και στην επέκταση της ερευνητικής του 
υποδομής μέσα από νέες συνεργασίες  Το ΑΠΚ  πέτυχε να 
συμμετέχει σε  12       

 2          
  2019       

 Μέσα στο  ολοκληρώθηκαν και τρία  
ερευνητικά έργα, τα οποία είχαν λά ει χρηματοδότηση από 
διεθνή προγράμματα χρηματοδότησης  

 Σ         
        

ε ής       Δήμος 
Πάφου, Δήμος Αγλαντ ιάς, ραφείο Επιτρόπου Προεδρίας, 
δρυμα   Μετα ύ άλλων, οι εν λόγω συμπρά εις 
στοχεύουν στην α ιοποίηση της τεχνολογικής υποδομής και 
της τεχνογνωσίας του ΑΠΚ  στην ε  αποστάσεως εκπαίδευση 
και στην υλοποίηση κοινών πολιτιστικών και άλλων δράσεων 
κοινωνικής προσφοράς  

Κ      2019  Π  
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 Ν   μέσω του ορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης 
της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης   

    4   
   5    

  ε ωτερική α ιολόγηση όλων των υφιστάμενων 
προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚ  αναμένεται να ολοκληρωθεί 
μέσα στο 

 Ν         
      

        
    

 Ν         
   , ώστε μέσω του 

ραφείου Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο να 
παρέχει      

  

 α παγιώσει τον επιτελικό του ρόλο στην ανοικτή και ε  
αποστάσεως εκπαίδευση στην Κύπρο, ανα αθμί οντας 
την απαραίτητη τεχνολογική υποδομή του και παρέχοντας 
συμ ουλευτική στη σχετική μεθοδολογία στα υπόλοιπα ανώτατα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα της Κυπριακής Δημοκρατίας, με απώτερο 
στόχο τη ελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της χώρας 
και την ωφέλεια της κοινωνίας

 Ν        
  Σ  Σ     

 2020 2024 και να προσδιορίσει τις αναπτυ ιακές 
δράσεις του στον χρονικό αυτό ορί οντα, ώστε η χρηματοδότησή 
του να συνδέεται με τους τιθέμενους στρατηγικούς στόχους

 Ν          
     Ι  Ε  

Κ  με στόχο την προσφορά νέων επιμορφωτικών 
προγραμμάτων σε καίριους τομείς της οικονομίας και με άση 
τις ανάγκες της κοινωνίας

 Ν       
Π  Σ      

, ώστε από το ακαδημα κό έτος  όλα 
τα προγράμματα να οργανώνονται με ε αμηνιαίες εματικές 
Ενότητες εάν διασφαλιστεί έγκαιρα η πιστοποίησή τους από 
τον ορέα Δ Π Α Ε

 Ν       με την τροποποίηση 
της κείμενης νομοθεσίας και να καταρτίσει τους απαραίτητους 
Κανονισμούς, οι οποίοι με τη ήφισή τους από τη ουλή των 
Αντιπροσώπων της Δημοκρατίας θα συμ άλουν στην αυτοδύναμη 
πλέον διοίκηση του Πανεπιστημίου και στην αποτελεσματική 
και σύννομη λειτουργία του

 Ν       και να διασφαλίσει 
μεσοπρόθεσμα κατάλληλες ιδιόκτητες κτιριακές εγκαταστάσεις 
υ ηλού επιπέδου με στόχο την ενίσχυση της υφιστάμενης 
υλικοτεχνικής υποδομής και των ηφιακών και τεχνολογικών 
υποδομών του Πανεπιστημίου

 Ν       
 Κ       

     
        

για παράδειγμα, προγράμματα κατάρτισης, παροχή υπηρεσιών 
σε τρίτους, προσέλκυση χορηγιών από ε ωτερικούς φορείς

 α υποστηρί ει περαιτέρω τους φοιτητές του με   
 , αλλά και με άση κοινωνικό οικονομικά 

κριτήρια

 Ν       Ε  
Ε    Ε  Μ   

    με στόχο τη δημιουργία 
πρότυπου πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού, την περαιτέρω 
α ιοποίηση Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων , την ανάπτυ η 
και α ιολόγηση μεθόδων ε  αποστάσεως εκπαίδευσης και 
ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης 
και την παραγωγή και προώθηση σύγχρονων εκπαιδευτικών 
τεχνολογικών λύσεων για την ε  αποστάσεως εκπαίδευση  

 Ν       μέσα από 
επιστημονικές και πολιτισμικές εκδηλώσεις υ ηλής στάθμης 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα πρωτίστως, αλλά και σε χώρες 
με σημαντική παρουσία απόδημου ελληνισμού

Γ   2020  
 ΑΠΚ  

Τ  Α  Π  Κ   

 Καινοτομία

 Ευελι ία

 Προσαρμοστικότητα

 Μεθοδικότητα και Στρατηγικό Σχεδιασμό

 Τεχνολογία και στις Εφαρμογές της

 ηλής ποιότητας σπουδές

 Επιστημονική και επαγγελματική επάρκεια στην εκπαίδευση των φοιτητών του

 Α ιόπιστο ερευνητικό έργο

 Αποτελεσματικότητα και α ιοπιστία στις υπηρεσίες

 Αμεσότητα στις διαδικασίες

 Κοινωνικό έργο

        

 Α  ποιότητα, δημιουργικότητα και καινοτομία στις υπηρεσίες, στην 
εκπαιδευτική δραστηριότητα και στις οργανωτικές διαδικασίες

 Ε  και θεσμοθέτηση νέων συνεργειών με άλλα πανεπιστημιακά 
ιδρύματα, οργανισμούς και φορείς

 Σ  ως μέρος της συνολικής οργανωτικής προσέγγισης, καθώς 
και σε ασμό μετα ύ όλων των μελών της Πανεπιστημιακής Κοινότητας

  και οικονομική ευρωστία

 Π  στο κοινωνικό σύνολο

Τ  ΑΠΚ          

 Ακαδημα κό Δίκτυο Ανατολικής Μεσογείου και Παρευ είνιας ώνης 
      

ΕΓΚ  Ευρωπα κό ραφείο Κύπρου

      

     

     

    

   

         

 I          

 I       

   I  , I      
 I

Τ  ΑΠΚ    
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Σ   Π

 3 σχολές

 4 προπτυχιακά προγράμματα σπουδών

 21 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών  στην αγγλική 
γλώσσα  

 12 θεματικοί κύκλοι διδακτορικών διατρι ών 

 330  ανε άρτητες αυτοτελείς θεματικές ενότητες 

 3 προγράμματα κατάρτισης

 3 680 φοιτητές σε Προγράμματα Σπουδών, 26 
συμμετέχοντες σε εματικές Ενότητες Δια ίου 
Μάθησης 

 5 806 απόφοιτοι προγραμμάτων σπουδών 861  
αποφοιτήσαντες στην τελετή αποφοίτησης του 
ακαδημα κού έτους 

 26 τρέχοντα ε ωτερικά ερευνητικά έργα και 4 
υφιστάμενες δράσεις 

 5 τρέχοντα εσωτερικά ερευνητικά έργα 

 18 εσωτερικές ερευνητικές δραστηριότητες

 79 ολοκληρωμένα έργα εσωτερικής και ε ωτερικής 
χρηματοδότησης  

 23 μεταπτυχιακοί συνεργάτες έρευνας

 67 εκδόσεις ι λίων μονογραφιών, κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους και συμμετοχές σε εκδόσεις 
πρακτικών

 58 δημοσιεύσεις σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά

 111 ομιλίες σε συνέδρια ή ημερίδες

 21 άλλες εκδόσεις και επιστημονικές δραστηριότητες

Α   
    

2019 2020
Π

 25 μέλη Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού ΔΕΠ

 294 μέλη Συνεργα όμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
ΣΕΠ , όλοι κάτοχοι διδακτορικού

 84 μέλη διοικητικού προσωπικού

Ε    Σ

 140  με Πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα και άλλους 
οργανισμούς και φορείς της Κύπρου και του ε ωτερικού 
μνημόνια συνεργασίας  διμερείς συμφωνίες 

 11 με Πανεπιστημιακά δίκτυα και οργανισμούς

 5 φοιτητές ε ασφάλισαν χρηματοδότηση για δράσεις 
κινητικότητας για πρακτική άσκηση στο ε ωτερικό 

 4 φοιτητές πανεπιστημίων του ε ωτερικού εκπόνησαν 
περίοδο σπουδών ή πρόγραμμα πρακτικής άσκησης στο 
ΑΠΚ  με χρηματοδότηση  

 33 μέλη ακαδημα κού και διοικητικού προσωπικού 
συνεργα όμενων πανεπιστημίων εκπόνησαν πρόγραμμα 
κατάρτισης στο ΑΠΚ  με χρηματοδότηση 

Π  2019

 12 41   Συνολικός προ πολογισμός

 6 24   Κρατική ορηγία ,

 5 50  Δίδακτρα ,

 0 67  λλα έσοδα ,
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Σ       

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟ

Σ  
Προύντ ος αράλαμπος Πρόεδρος

Πέγκας Πανίκος Αντιπρόεδρος

Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης Μέλος

Καθηγητής Μανωλόπουλος ιάννης, Αντιπρύτανης  Μέλος

Καθηγητής ατ ηλάκος ανάσης Μέλος

Καθηγητής Παπαδόπουλος γις Μέλος

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τσιπλάκου Σταυρούλα Μέλος

Δρ  ιασουμής ικόλας Μέλος

Οικονομίδης ιάννης Μέλος

ριστοδουλίδης ριστόφορος Διευθυντής Διοίκησης και  Οικονομικών χωρίς δικαίωμα ήφου

Σ
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης  Πρύτανης

Καθηγητής Μανωλόπουλος ιάννης  Αντιπρύτανης 

Δεληγιαννάκης εώργιος  Αναπληρωτής Καθηγητής έως 

ρα άνη Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια από 

εμπύλας Μιχαλίνος  Καθηγητής έως  

Πασιαρδής Πέτρος Καθηγητής από  

ορπάς Αντώνης  Επίκουρος Καθηγητής

Πετρίδης Αντώνης  Αναπληρωτής Καθηγητής

Σταύρου Σταύρος  Καθηγητής

Τάλιας Μιχάλης  Επίκουρος Καθηγητής

ριστοδουλίδης ριστόφορος  Διευθυντής Διοίκησης και Οικονομικών χωρίς δικαίωμα ήφου
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Το , το Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό ΔΕΠ  
του ΑΠΚ  αριθμούσε  μέλη πλήρους απασχόλησης 
όλων των αθμίδων Καθηγητές, Αναπληρωτές 
Καθηγητές, Επίκουροι Καθηγητές, έκτορες , ενώ 
το Συνεργα όμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό ΣΕΠ  
περιλάμ ανε  μέλη, τα οποία προσλαμ άνονται 
με συμ άσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου για περίοδο 
ενός  ακαδημα κού έτους ή ε αμήνου, ανάλογα με 
το πρόγραμμα σπουδών  

Σ  Α   Κ  Ε

Μ  ΕΠ 

ρα άνη Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια

Δεληγιαννάκης ιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευθυμιάδης Στέφανος Καθηγητής

ορδανίδου Σοφία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Καρα σκου άγια ίκυ  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

ιαπής άιος Καθηγητής

Πετρίδης Αντώνης Αναπληρωτής Καθηγητής

Σιδηροπούλου Αύρα Επίκουρη Καθηγήτρια

Τσιπλάκου Σταυρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Σ  Θ   Ε  Ε

Μ  ΕΠ 

ογιατ άκης ιάννης Καθηγητής 

ορπάς Αντώνης Επίκουρος Καθηγητής  

ωάννου Αικατερίνη έκτορας 

Κάτσικας Σωκράτης Καθηγητής

Μανωλόπουλος ιάννης Καθηγητής

Μιχαήλ ο ος Αναπληρωτής Καθηγητής 

ττερμπαχερ Τ άνα Επίκουρη Καθηγήτρια

Σταύρου Σταύρος Καθηγητής

ατ ηλάκος ανάσης Καθηγητής

Σ  Ο  Ε   

Μ  ΕΠ 

   Επίκουρος Καθηγητής

εμπύλας Μιχαλίνος Καθηγητής

Πασιαρδής Πέτρος Καθηγητής

Παπακλεο ούλου ρύσθια έκτορας

Τάλιας Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής

Τσαδήρας Αλέ ανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής

ρίστου ριστίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Τα μέλη ΔΕΠ, πέραν του εκπαιδευτικού και ερευνητικού 
τους έργου, προσφέρουν ως εμπειρογνώμονες 
υπηρεσίες συναφείς προς την ειδικότητα και τη θέση 
τους συμμετέχοντας σε συμ ούλια οργανισμών 
και επιτροπών του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα, 
ακαδημα κών και μη, στην Κύπρο ή και στο ε ωτερικό  
Ο διορισμός ή η εκλογή τους σε αυτά, αποτελεί 
ουσιαστική αναγνώριση του έργου τους, αλλά και του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου γενικότερα  Ακόμη, τα 
μέλη ΔΕΠ συμ άλλουν ουσιαστικά με τις γνώσεις και 
τις ικανότητές τους στην αρτιότερη επίτευ η του έργου 
διαφόρων επιτροπών, όπως συντακτικές επιτροπές 
επιστημονικών περιοδικών και άλλων εκδόσεων, 
επιστημονικές και οργανωτικές επιτροπές συνεδρίων, 
κ λπ  Στο Π  ΙΙΙ γίνεται αναφορά στις θέσεις
α ιώματα που κατείχαν κατά το έτος  τα μέλη του 
ακαδημα κού προσωπικού του ΑΠΚ  στην Κύπρο και 
στο ε ωτερικό και στο Π  Ι  παρουσιά ονται 
συνοπτικά οι δημοσιεύσεις τους κατά το ίδιο έτος

Ε  
Σ

Σ

Μ   
Ε  Π

Κια τον έλτιστο συντονισμό, τη διευκόλυνση του έργου 
της διοίκησης και την ενεργό συμμετοχή του ακαδημα κού 
και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου στις 
διαδικασίες λή ης αποφάσεων, στο ΑΠΚ  λειτουργούν το 
έτος  οι παρακάτω Επιτροπές με γνωμοδοτική, προς 
τη Σύγκλητο και το Συμ ούλιο, αρμοδιότητα

Ε  Σ

 Συμ ούλιο Προσφορών 
 Επιτροπή Κτηρίων 
 Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού 
 Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυ ης και 

Κανονισμών 
 Επιτροπή Ελέγχου
 Συμ ουλευτική Επιτροπή Δια ούλευσης

Ε  Σ

 Επιτροπή ι λιοθήκης, Εκπαιδευτικού λικού και 
Πληροφορικής

 Επιτροπή Έρευνας
 Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας
 Επιτροπή Σπουδών 

 σύνθεση των Επιτροπών παρουσιά εται στο 
Π  ΙΙ του παρόντος

Α  
  

Π
Στο ΑΠΚ  κατά το  λειτουργούν τρεις  Σχολές

 Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών
 ετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών
 Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Το ανώτατο όργανο της Σχολής είναι η Κοσμητεία και 
αποτελείται από τον Κοσμήτορα και όλα τα μέλη ΔΕΠ της 
Σχολής  Κάθε Σχολή προσφέρει προγράμματα σπουδών 
σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο Μάστερ και 
Διδακτορικό

Σ  Α   Κ  Ε

Κ
Αναπληρωτής Καθηγητής Αντώνης Πετρίδης

Α  Κ
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Σταυρούλα Τσιπλάκου

Σ  Θ   Ε  Ε

Κ
Καθηγητής Σταύρος Σταύρου

Α  Κ
Καθηγητής ιάννης ογιατ άκης

Σ  Ο  Ε   

Κ
Καθηγητής Μιχαλίνος εμπύλας   
Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής από 

Α  Κ
Αναπληρωτής Καθηγητής Αλέ ανδρος Τσαδήρας από 

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019

1   ΕΠ       
31 12 2019

2 Τα μέλη ΣΕΠ, μεταξύ άλλων, εποπτεύουν και καθοδηγούν 
τμήματα φοιτητών, οργανώνουν και συντονίζουν τις Ομαδικές 
Συμβουλευτικές Συναντήσεις που διεξάγονται είτε δια ζώσης είτε 
διαδικτυακά, αξιολογούν τις εργασίες και τις τελικές εξετάσεις 
των φοιτητών, αξιοποιώντας για την επιτέλεση του διδακτικού 
τους έργου, τα ηλεκτρονικά εργαλεία και την Πλατφόρμα 
Τηλεκπαίδευσης του ΑΠΚΥ.

3 Ανελίχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στις 
18/07/2019.

4 Παραιτήθηκε από το ΑΠΚΥ στις 18/07/2019.
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Συγκεκριμένα

  ουσιαστική επένδυση στον σχεδιασμό και στην 
ανάπτυ η εκπαιδευτικών εφαρμογών με ενσωμάτωση 
τεχνολογιών αιχμής οδήγησε στη   
ΑΠΚ       
2019  Το ΑΠΚ  ε ασφάλισε το   

  Ε     
  Μ  Ε  για 

την Ανάπτυ η εφαρμογής προσομοίωσης φυσικού 
περι άλλοντος, με στοιχεία  και I  

 , στην ε  αποστάσεως εκπαίδευση  
 εν λόγω εφαρμογή προσομοιά ει το φυσικό 

περι άλλον με στοιχεία  και I   
 και ενισχύοντας την ενεργό συμμετοχή των 

φοιτητών στην εκπαιδευτική διαδικασία με θετική 
επίδραση στη μαθησιακή τους εμπειρία

 Ε     
Κ   του  

    Ε  
Κ  Α     

   ,    
   2019  Κ  Σ  

Σ , Κοσμήτορας της Σχολής ετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚ , ύστερα 
από πρόταση των κρατών μελών της Ε Ε , τα οποία 
συμμετέχουν στο 

 Τ       
    , το οποίο 

προσφέρουν από κοινού τα πανεπιστήμια  
 , Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

  ,     
 και  ,  

      
     
 Π     2019  

 Ο σημαντικός ρόλος της έρευνας και της 
καινοτομίας στο σημερινό παγκοσμιοποιημένο 
κοινωνικοοικονομικό περι άλλον ώθησε και την 
Κυπριακή Δημοκρατία, να δώσει περισσότερη 

αρύτητα στον τομέα αυτό και να προχωρήσει στην 
ανασύσταση του δρύματος Προώθησης Έρευνας 

ΠΕ  Σ   Σ   Ι  
  Κ , όπως μετονομά εται το 

ΠΕ από το , με ανα αθμισμένο χαρακτήρα και 
διευρυμένη δράση,     

 Σ   Α   
ΑΠΚ  Κ  Γ  Μ  

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου και μέλη της Πανεπιστημιακής του κοινότητας έλα αν 
για ένα ακόμα έτος σημαντικές διακρίσεις και αναγνώριση για το υ ηλού επιπέδου 
ερευνητικό και ακαδημα κό τους έργο, οι οποίες ενισχύουν τη διεθνή προ ολή και την 
κατα ίωση του ΑΠΚ  στο ακαδημα κό γίγνεσθαι

  Α

 Τ  Π   ΑΠΚ  Κ  Σ  
Κ    Ε    
Μ   2019  Τ  Μ  Π  

   Π  Σ   
 Π  Θ

 Ο  Α  , Ακαδημα κός πεύθυνος 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
Διαχείριση και Προστασία Περι άλλοντος  του 

ΑΠΚ ,  τον ούνιο του   
      

    στο έργο 
και τις δράσεις του ραφείου της Επιτρόπου 
Περι άλλοντος και κατ  επέκταση   

    Κ  
 Τον Δρ  ορπά και άλλους 

επιστήμονες και ακαδημα κούς ρά ευσε σε 
ειδική εκδήλωση  Π   Κ  

 Ν  Α

 Τ       
    για τους Αγνοούμενους 

του , στο ο    , τον 
Μάιο του , στο έατρο Τέχνης του ονδίνου  
Στο διεθνές φεστι άλ ελληνικού και διεθνούς 
ενδιαφέροντος παρευρέθηκε η Σ  Ι  
Α  Κ  Ε   
Ν    ΑΠΚ  και  

 του ντοκιμαντέρ, για να παραλά ει το 
ρα είο εκ μέρους όλων των συντελεστών του  

 Τ     2   
 Ε    Σ  

Ε  , που διοργάνωσε το 
ραφείο Τύπου και Πληροφοριών, σε συνεργασία 

με επτά πανεπιστήμια της Κύπρου,  
 Μ  Χ      

Μ  Π  Σ  Κ  
Π  Σ  της Σχολής ετικών 
και Εφαρμοσμένων Επιστημών του ΑΠΚ , με το 
έργο της εχωρί ω  Στις Ευρωεκλογές ηφί ω  
Οι τιμητικές πλακέτες απονεμήθηκαν την η Μαρτίου 

 σε ειδική εκδήλωση με επίτιμο προσκεκλημένο 
τον επικεφαλής Εκπρόσωπο Τύπου της Ευρωπα κής 
Επιτροπής, κύριο Μαργαρίτη Σχοινά
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Τ  Α  Π  Κ           
            

              
Η       ΑΠΚ        15  

            
          Ε  

   ΑΠΚ             
    Ε  Π  ΕΠ    Σ  Ε  

Π  ΣΕΠ              
         Π

    του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου     

    
       

          
         

, εφόδιο για τη ωή τους και την προσωπική και 
επαγγελματική τους ε έλι η, ώστε να ανταποκριθούν στις 
παρούσες και μελλοντικές ανάγκες της οικονομίας και της 
κοινωνίας σε εθνικό και διεθνές επίπεδο
 
Τα σύγχρονα και αναγνωρισμένα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά 
Μάστερ και Διδακτορικά  προγράμματα σπουδών, που 

προσφέρουν οι τρεις Σχολές του ΑΠΚ  το ακαδημα κό έτος 
 σε μεγάλο εύρος επιστημονικών αντικειμένων, 

προσφέρουν γνώσεις και δε ιότητες που ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες του σύγχρονου κοινωνικοοικονομικού περι άλλοντος  
Ανταποκρίνονται δε, στις ανάγκες όσων επιθυμούν να 
ανα αθμίσουν τα προσόντα τους και να διεκδικήσουν με 
α ιώσεις την επαγγελματική τους πρόσ αση και ε έλι η στην 
ανταγωνιστική αγορά εργασίας
 
Το ΑΠΚ  δέχεται φοιτητές στα προγράμματα σπουδών του με 
συγκεκριμένες   Κύρια προ πόθεση 
για την εγγραφή σε προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 
αποτελεί το απολυτήριο δευτερο άθμιας εκπαίδευσης, η 
παρακολούθηση μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών 
επιπέδου Μάστερ απαιτεί την κατοχή πτυχίου από 
αναγνωρισμένο ίδρυμα και για διδακτορικές σπουδές είναι 
απαραίτητη η κατοχή διπλώματος επιπέδου Μάστερ
 

      
    Θ  Ε  των 

προγραμμάτων σπουδών στο τέλος κάθε ακαδημα κού 
ε αμήνου ή έτους  ια τη διευκόλυνση των φοιτητών του το 
ΑΠΚ  λειτουργεί ε εταστικά κέντρα στην Κύπρο και στην 
Ελλάδα Αθήνα, εσσαλονίκη, Κρήτη  και, υπό προ ποθέσεις, 
σε άλλες ένες χώρες 1

 
Ο    σε προπτυχιακό επίπεδο είναι 
τα τέσσερα  ακαδημα κά έτη και σε μεταπτυχιακό επίπεδο 
είναι τα τρία  ή τέσσερα  ακαδημα κά ε άμηνα, ανάλογα 
με το πρόγραμμα σπουδών

Τ     ΑΠΚ     
 Θ  Ε  Θ Ε  Μία εματική Ενότητα 

αντιστοιχεί στο μάθημα των συμ ατικών πανεπιστημίων και 
διαρκεί ένα  ε άμηνο περίπου  ημερολογιακούς μήνες  
για τα προγράμματα σπουδών που εφαρμό ουν το ε αμηνιαίο 
σύστημα σπουδών, είτε ένα  ακαδημα κό έτος περίπου  
ημερολογιακούς μήνες  για τα προγράμματα σπουδών που 

προσφέρονται με ετήσιες εματικές Ενότητες
 
Με το σύστημα των ετήσιων εματικών Ενοτήτων κατά το 
ακαδημα κό έτος  προσφέρθηκαν τα παρακάτω 
μεταπτυχιακά προγράμματα

 Διαχείριση και Προστασία Περι άλλοντος

 Διοίκηση Επιχειρήσεων Μ Α

 Ελληνική λώσσα και ογοτεχνία

 Επιστήμες της Αγωγής

 εατρικές Σπουδές

 Τραπε ική και ρηματοοικονομική

   

     
 
Στόχος είναι η σταδιακή μετά αση όλων των προγραμμάτων 
σπουδών του ΑΠΚ  στο ε αμηνιαίο σύστημα σπουδών, το 
οποίο, μετα ύ άλλων, θα διευκολύνει και την κινητικότητα των 
φοιτητών μέσα στον ευρωπα κό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης
 
Τ  Α  Π  Κ    

  Ε  Π  Μ  
       σε όλα τα 

προγράμματα σπουδών του   εφαρμογή του συστήματος  
επιτρέπει στους φοιτητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε 
άλλα Ευρωπα κά Πανεπιστήμια, με δυνατότητα αναγνώρισης 
των σπουδών τους στο ΑΠΚ , ή και να μεταφέρουν πιστωτικές 
μονάδες από άλλα πανεπιστήμια για να αναγνωριστούν στο 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου
 
Κύρια   είναι η ελληνική   ΑΠΚ  
θέτοντας ως στρατηγικό στόχο την ενίσχυση της ε ωστρέφειάς 
του, τη διεύρυνση της διεθνούς του παρουσίας και τη συμ ολή 
του στην επιδίω η της Πολιτείας να καταστεί η Κύπρος 
περιφερειακό κέντρο εκπαίδευσης και έρευνας, προσφέρει 
ορισμένα μεταπτυχιακά προγράμματα στην αγγλική γλώσσα

Π
Τ

Κ           Π  
Τ            

            
       Π  Μ   Π  

Τ          
            

           
           

 

Πέραν των προαναφερόμενων δυνατοτήτων και των υπηρεσιών 
σύγχρονης και ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, το Πανεπιστήμιο 
ενσωματώνει και α ιοποιεί νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, ανα αθμί οντας σε συνεχή άση τις υποδομές του 
και τις προοπτικές για την εκτέλεση του εκπαιδευτικού του έργου  
Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελεί η α ιοποίηση από προγράμματα 
σπουδών της Σχολής ετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών της 
εικονικής υποδομής του Πανεπιστημίου, η οποία επιτρέπει την 
ε  αποστάσεως παράδοση οποιουδήποτε περιεχομένου ενός 
εικονικού εργαστηρίου   σε περι άλλοντα 
με τρισδιάστατα γραφικά, σε οποιαδήποτε έ υπνη συσκευή ή 
υπολογιστή  Το ΑΠΚ  ενσωματώνει, ακόμη, νέες εκπαιδευτικές 
τεχνολογικές εφαρμογές στις διαδικασίες διδασκαλίας και 
μάθησης  Μια πρόσφατη διάκριση σε αυτόν το τομέα απετέλεσε 
εφαρμογή, που προσομοιά ει το φυσικό περι άλλον με στοιχεία 

 και I   , η οποία έλα ε το  
 στην ενότητα Εκπαιδευτικό Έργο  και στην κατηγορία 

έλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία      
 2019, στοιχείο που καταδεικνύει την εμπειρογνωμοσύνη 

και τεχνογνωσία του ΑΠΚ  στην παροχή σπουδών ε  αποστάσεως

Μ    Π  Τ    
  

 άντλησης πληροφοριών για το πρόγραμμα σπουδών και τις 
εματικές Ενότητες που παρακολουθεί, όπως η διδακτέα και 

ε εταστέα ύλη και το χρονοδιάγραμμα μελέτης και υπο ολής 
γραπτών εργασιών,

 επαφής και συνεργασίας με τον καθηγητή σύμ ουλό του 
μέσω των εργαλείων σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας 

, , ,

 πρόσ ασης στο ηφιακό εκπαιδευτικό υλικό των εματικών 
Ενοτήτων του προγράμματος σπουδών του,

 υπο ολής εργασιών και εκπόνησης άλλων εκπαιδευτικών 
δραστηριοτήτων και ανατροφοδότησης για την πρόοδό του 
από τους καθηγητές συμ ούλους,

 συμμετοχής σε τηλεσυναντήσεις και παρακολούθησης 
 ίντεο και καταγραφών των τηλεδιαλέ εων,

 παρακολούθησης ωντανών ή οπτικογραφημένων διαλέ εων 
ή ομιλιών, οι οποίες οργανώνονται από τα προγράμματα 
σπουδών ή κεντρικά από το Πανεπιστήμιο

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟ

$(
ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019

1 Λόγω της πανδημίας του covid-19 οι τελικές εξετάσεις του εαρινού 
εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 πραγματοποιήθηκαν εξ 
ολοκλήρου με ηλεκτρονικά μέσα.
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 3 700        
 2019 2020   

Σ  Α   Κ  Ε

Σ  Θ   Ε  Ε

Σ  Ο  Ε   

Ελληνική λώσσα και ογοτεχνία  •
Επικοινωνία και έα Δημοσιογραφία  • •

εατρικές Σπουδές  • •
Πολιτιστική Πολιτική και Ανάπτυ η • •
Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό •  •
Συνεχι όμενη Εκπαίδευση και Διά ίου Μάθηση  • • 

      1 • Ασφάλεια πολογιστών και Δικτύων  • •
Διαχείριση και Προστασία Περι άλλοντος  • •
Εφαρμοσμένη Πληροφορική της γείας και Τηλε ατρική  •
Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα • •
Πληροφοριακά και Επικοινωνιακά Συστήματα •
Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας  •

  5 • •
   6 •

Αστυνομικές Σπουδές •   
Δίκαιο της Ευρωπα κής Ένωσης  • • 
Διοίκηση Επιχειρήσεων • •
Διοίκηση Μονάδων γείας  •
Διοίκηση, Τεχνολογία και Ποιότητα •
Επιστήμες της Αγωγής • •
Οικονομικά •
Πολιτική γείας και Σχεδιασμός πηρεσιών γείας 2  •
Τραπε ική και ρηματοοικονομική  •  

    Μ Α  3 •
   4  •  

 ΕΠΙΠΕ Ο ΣΠΟ ΩΝ ΠΤ ΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤ ΧΙΑΚΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ

 ΕΠΙΠΕ Ο ΣΠΟ ΩΝ ΠΤ ΧΙΟ ΜΕΤΑΠΤ ΧΙΑΚΟ Ι ΑΚΤΟΡΙΚΟ

1 Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με άλλα τρία Πανεπιστήμια με συγχρηματοδότηση του προγράμματος Erasmus Mundus.
2 Το πρόγραμμα δεν δέχεται νεοεισερχόμενους φοιτητές.
3 To πρόγραμμα MBA προσφέρεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
4 Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.
5 Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Κύπρου.
6 Το πρόγραμμα προσφέρεται από κοινού με το Πανεπιστήμιο Frederick.

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΙΤ ΩΝ ΣΠΟ ΩΝ

Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, όπως και τα υπόλοιπα δημόσια Πανεπιστήμια, είναι ισότιμο με όλα τα αναγνωρισμένα 
Πανεπιστήμια του κόσμου, ανε άρτητα από την εκπαιδευτική μεθοδολογία που ακολουθούν, συμ ατική ή μη  Οι τίτλοι σπουδών 
του ΑΠΚ , σε ό,τι αφορά στην Ελλάδα, αναγνωρί ονται από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημα κών 
και Πληροφόρησης Δ Ο Α Τ Α Π  ως ισότιμοι των ελληνικών Πανεπιστημίων, σύμφωνα με τα κριτήρια και τις διαδικασίες του

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟ
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ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟΙ ΟΙΤΗΤΕΣ ΑΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑ ΗΜΑ ΚΟ ΕΤΟΣ 2019 2020

Σ ΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΤΗΤΩΝ
ΣΤΑ ΑΚΑ ΗΜΑ ΚΑ ΕΤΗ 2018  2019 ΚΑΙ 2019  2020

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

ΑΣΠ	 Αστυνομικές	Σπουδές

AYΔ	 Ασφάλεια	Υπολογιστών	και	Δικτύων

ΕΛΠΟΛ	 Σπουδές	στον	Ελληνικό	Πολιτισμό

ΠΔΕ	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων	(προπτυχιακό)

ΔΒΜΑΘ	 Θεματικές	Ενότητες	Δια	Βίου	Μάθησης

ΔΕΕ	 Δίκαιο	της	Ευρωπαϊκής	Ένωσης

ΔMY	 Διοίκηση	Μονάδων	Υγείας

ΔΠΠ	 Διαχείριση	και	Προστασία	Περιβάλλοντος

ΔΤΠ	 Διοίκηση,	Τεχνολογία	και	Ποιότητα

ΕΓΛ	 Ελληνική	Γλώσσα	και	Λογοτεχνία

ΕΔΜ	 Επικοινωνία	και	Νέα	Δημοσιογραφία

ΕΠΑ	 Επιστήμες	της	Αγωγής

ΕΠΤ	 Εφαρμοσμένη	Πληροφορική	της	Υγείας	&	Τηλεϊατρική

ΘΣΠ	 Θεατρικές	Σπουδές

ΚΠΣ	 Κοινωνικά	Πληροφοριακά	Συστήματα

ΜΔΕ	 Διοίκηση	Επιχειρήσεων	(μεταπτυχιακό)

ΟΙΚ	 Οικονομικά

ΠΕΣ	 Πληροφοριακά	και	Επικοινωνιακά	Συστήματα

ΠΠΑ	 Πολιτιστική	Πολιτική	και	Ανάπτυξη

ΠΥΣΣ	 Πολιτική	Υγείας	και	Σχεδιασμός	Υπηρεσιών	Υγείας

ΣΑΕ	 Συστήματα	Ασύρματης	Επικοινωνίας

ΣΔΜ	 Συνεχιζόμενη	Εκπαίδευση	και	Δια	Βίου	Μάθηση

ΤΡΑΧ	 Τραπεζική	και	Χρηματοοικονομική

IMAESC Adult Education for Social Change

COS Cognitive Systems

ERM Enterprise Risk Management

MBA	 Μaster	in	Business	Administration	(ΜΒΑ)

SES Sustainable Energy Systems

ΔΚ	 Υποψήφιοι	Διδάκτορες

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019
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Το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου οργανώνει τα ε ής 
ε ειδικευμένα ραχείας διάρκειας προγράμματα κατάρτισης 
σε θέματα επιχειρηματικότητας και καινοτομίας

 Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία

 δρυση, οργάνωση και λειτουργία σύγχρονων 
επιχειρήσεων

 Συμ ίωση Ανθρώπου πολογιστή  Καινοτομία στην 
εποχή των έ υπνων συσκευών

Το ΑΠΚ , ασι όμενο στις κείμενες διατά εις της νομοθεσίας 
του και λαμ άνοντας υπό η τις συνεχι όμενες δυσχερείς 
οικονομικές συνθήκες, έχει καθιερώσει τα τελευταία χρόνια 
συγκεκριμένη πολιτική διευκολύνσεων στους φοιτητές του, η 
οποία για το ακαδημα κό έτος , περιλαμ άνει μείωση 
διδάκτρων κατά  και την αποπληρωμή του διαχειριστικού 
κόστους των διδάκτρων σε δόσεις  

ια τα    του 
Πανεπιστημίου δεν κατα άλλονται δίδακτρα από Κύπριους 
πολίτες και φοιτητές υπηκόους κρατών μελών της Ευρωπα κής 
Ένωσης, παρά μόνο ένα ποσό διαχειριστικής χρέωσης που 
ανήλθε, για το ακαδημα κό έτος , σε  ανά 
ε αμηνιαία εματική Ενότητα  ια το διετές προπτυχιακό 
πρόγραμμα Αστυνομικές Σπουδές , το διαχειριστικό κόστος 
ανά εματική Ενότητα είναι  

Τα δίδακτρα για τα    
Μ  ανέρχονται σε  ανά ετήσια εματική Ενότητα 
και σε  ανά ε αμηνιαία Ε , με ε αίρεση τα παρακάτω 
προγράμματα

 Δίκαιο της Ευρωπα κής Ένωσης , με δίδακτρα  ανά 
ε αμηνιαία Ε

 Διοίκηση Επιχειρήσεων Μ Α ,    
, και Τραπε ική και ρηματοοικονομική , με δίδακτρα 
 ανά ετήσια Ε

 Εφαρμοσμένη Πληροφορική της γείας και Τηλε ατρική , 
με δίδακτρα  ανά ε αμηνιαία Ε  και  για τη 
μεταπτυχιακή διατρι ή

 Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα , με δίδακτρα  για 
Ε  που αντιστοιχεί σε  ,  για Ε  που αντιστοιχεί 

σε   και  για τη μεταπτυχιακή διατρι ή

 Συστήματα Ασύρματης Επικοινωνίας , με δίδακτρα  ανά 
ε αμηνιαία Ε ,  για το κάθε Εργαστήριο και  για 
τη μεταπτυχιακή διατρι ή

   , με δίδακτρα  ανά 
ε αμηνιαία Ε ,  για το   και  για 
τη μεταπτυχιακή διατρι ή

  , με δίδακτρα  ανά ε αμηνιαία Ε  
και  για τη μεταπτυχιακή διατρι ή

   , με δίδακτρα  ανά 
ετήσια Ε  και  για τη μεταπτυχιακή διατρι ή

Σ        Μ       
   Α  Π  Κ    Θ   

Ε               
         Π  Σ

ΚΟΣΤΟΣ
ΟΙΤΗΣΗΣ

ΑΝΕ ΑΡΤΗΤΕΣ  Α ΤΟΤΕ ΕΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

  Μ

Με άση τους κανονισμούς του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου ο ελάχιστος χρόνος εκπόνησης διδακτορικών 
σπουδών είναι έ ι  ε άμηνα και ο μέγιστος χρόνος για την 
ολοκλήρωσή τους είναι δεκαέ ι  ε άμηνα  Τα   

   ανέρχονται συνολικά σε  
για τα έ ι  πρώτα ε άμηνα και σε ,  ανά ε άμηνο, για 
τα υπόλοιπα ε άμηνα, μέχρι την ολοκλήρωσή τους  

Το ΑΠΚ , στο πλαίσιο της κοινωνικής του προσφοράς και 
με στόχο την οικονομική στήρι η των φοιτητών του, παρέχει, 
ακόμη,    των μεταπτυχιακών και 
διδακτορικών φοιτητών που έχουν από τρία ε αρτώμενα τέκνα 
και άνω κάτω των  ετών  Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα 
όσα ισχύουν για το ακαδημα κό έτος , οι φοιτητές με 
τρία ε αρτώμενα τέκνα δικαιούνται έκπτωση , με τέσσερα 
τέκνα  και με πέντε τέκνα , ενώ οι μεταπτυχιακοί και 
διδακτορικοί φοιτητές με έ ι τέκνα και άνω δικαιούνται πλήρη 
έκπτωση  στα σχετικά δίδακτρα

Τέλος,       
        

 Π         
  Πέραν της δυνατότητας προσφοράς 

υποτροφιών σε όλα τα προγράμματα σπουδών του με άση 
κοινωνικοοικονομικά κριτήρια, για το ακαδημα κό έτος 

 δόθηκαν ρα εία σε αριστούχους προγραμμάτων 
σπουδών λ  Ενότητα ,  Τελετή Αποφοίτησης  και 
υποτροφίες σε εργα όμενους στο αδιοφωνικό δρυμα 
Κύπρου Κ , σε μέλη της εολαίας Παγκόσμιας Ομοσπονδίας 
Αποδήμων Κύπρου ΕΠΟΜΑΚ , στην ερά Μητρόπολη Κένυας, 
σε τέκνα εγκλω ισμένων στις τουρκοκρατούμενες περιοχές της 
Κύπρου και σε πολίτες τρίτων κρατών μέσω του υπουργείου 
Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και εολαίας , στο πλαίσιο 
σχετικών μνημονίων συνεργασίας  Στα μεσοπρόθεσμα σχέδια 
του Πανεπιστημίου είναι η προσέλκυση πόρων για υποτροφίες 
και ρα εία αριστείας σε όσο το δυνατόν μεγαλύτερο αριθμό 
προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019 ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟ
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Το ερευνητικό δυναμικό του Ανοικτού Πανεπιστημίου 
Κύπρου, παρά τον μικρό αριθμό μελών ΔΕΠ, συμμετέχει 
ενεργά σε σημαντικά ευρωπα κά και εθνικά προγράμματα 
που χρηματοδοτούνται από την Ευρωπα κή Ένωση, το δρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας  δΕΚ 1 της Κυπριακής Δημοκρατίας 
και άλλους φορείς  Οι κύριες επιστημονικές περιοχές, στις 
οποίες εστιά ει τις ερευνητικές δράσεις του, είναι  οι επιστήμες 
της αγωγής και η συνεχι όμενη εκπαίδευση, η υγεία και 
τα οικονομικά της υγείας, η πληροφορική, τα συστήματα 
ασύρματης επικοινωνίας και η υπολογιστική νόηση, τα κοινωνικά 
πληροφοριακά συστήματα, η εκπαιδευτική τεχνολογία, ο 
πολιτισμός και η ιστορία, το περι άλλον, οι οικονομικές 
επιστήμες, η λογοτεχνία και γλωσσολογία, η επικοινωνία και 
δημοσιογραφία, το δίκαιο και το θέατρο

Το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΚ  έχει πετύχει 
α ιόλογες ερευνητικές επιδόσεις και παρήγαγε σημαντικά 
και ποιοτικά ερευνητικά αποτελέσματα, τα οποία έχουν 
ανακοινωθεί σε διεθνή επιστημονικά συνέδρια και έχουν 
δημοσιευθεί σε έγκριτα περιοδικά  Στο πλαίσιο της ερευνητικής 
δραστηριότητας, το διδακτικό προσωπικό υποστηρί ει την 
εκπόνηση μεταπτυχιακών και  διδακτορικών διατρι ών, 
αλλά και τη λειτουργία ερευνητικών εργαστηρίων, τα οποία 
πλαισιώνονται από ικανούς ερευνητικούς συνεργάτες

Χ  

Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου πραγματοποιούνται μέσω

    

 κονδύλια της Κυπριακής Δημοκρατίας κρατική χορηγία του 
ΑΠΚ ,

 έσοδα του Πανεπιστημίου από παροχές υπηρεσιών προς 
τρίτους, εμπορική εκμετάλλευση ευρεσιτεχνιών, τεχνογνωσίας 
και προ όντων,

 έσοδα που προέρχονται από κρατήσεις εκτελούμενων έργων

 , στην οποία εντάσσονται

 κονδύλια από εθνικά, ευρωπα κά και διεθνή ερευνητικά 
προγράμματα,

 ειδικές εισφορές, χρηματοδοτήσεις και δωρεές από νομικά 
πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου ή φυσικά πρόσωπα,

 κονδύλια από διεθνείς οργανισμούς με έμπρακτο ενδιαφέρον 
στην ενίσχυση της έρευνας σε συγκεκριμένους τομείς,

 χορηγίες από κυπριακούς, ευρωπα κούς και διεθνείς 
οργανισμούς

1 Το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) μετονομάστηκε στις αρχές του 
2019 σε Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας.
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ΕΡΕ ΝΑΣ 2007 2019 Ε ΡΩ



Σ ΝΟΠΤΙΚΑ  Η ΕΡΕ ΝΗΤΙΚΗ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟ 2019
ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑ ΕΤΑΙ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ Σ  ΕΧΕΙ ΩΣ Ε ΗΣ
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  τρία τη Σχολή Ανθρωπιστικών  Κοινωνικών 

Επιστημών, ένα από τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών  
Διοίκησης και ένα από τη Σχολή ετικών  Εφαρμοσμένων 
Επιστημών  με συνολική χρηματοδότηση  Π  

 Ακόμη,  18  , 
για τις οποίες διατέθηκε από το ΑΠΚ  συνολικά το ποσό των 

Το Πανεπιστήμιο συνέχισε τη δραστηριοποίηση και την 
ενεργό συμμετοχή του σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα, 
λαμ άνοντας      

      2020  
  2014 2020    
  Ταυτόχρονα, ερευνητές του ΑΠΚ  έλα αν 

χρηματοδότηση για πέντε  ερευνητικά έργα από το δρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας Πρόγραμμα Πλαίσιο  

 Προσκλήσεις  Διδάκτωρ, ησίδες Αριστείας και Έρευνα 

στις Επιχειρήσεις  Κατά τη διάρκεια του έτους ρίσκονται εν 
ε ελί ει, είκοσι έ ι  ερευνητικά έργα και τέσσερις  δράσεις 
στο πρόγραμμα  Π  

Μέσα στο έτος, το διδακτικό ερευνητικό προσωπικό του ΑΠΚ  
υπέ αλε είκοσι πέντε  νέες ερευνητικές προτάσεις προς 
α ιολόγηση σε διάφορους φορείς ε ωτερικής χρηματοδότησης, 
τέσσερις  προτάσεις στο δρυμα Έρευνας και Καινοτομίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας, στο πλαίσιο του προγράμματος 

 , και μια  πρόταση σε φορέα χρηματοδότησης 
στην Κύπρο   α ιολόγηση αυτών των προτάσεων αναμένεται να 
ολοκληρωθεί μέσα στο  

Τ  2019       12  
       

 2         
 ΑΠΚ    1 731 014

       
      

η διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και υπερκινητικότητας 
ΔΕΠ  διερευνά το ερευνητικό έργο  με στόχο 

τη ελτίωση της ωής των ατόμων που παρουσιά ουν τη 
συγκεκριμένη διαταραχή  Το έργο θα εστιάσει στην περαιτέρω 
εκπαίδευση των ατόμων με ΔΕΠ , αλλά και στην ενίσχυση 
της στήρι ης των φροντιστών τους μέσω της ανταλλαγής 

έλτιστων πρακτικών που έχουν εφαρμοσθεί σε διάφορες 
χώρες  Το έργο, στο οποίο συμμετέχουν πέντε  εταίροι, 
λαμ άνει χρηματοδότηση ύ ους  από το πρόγραμμα 

 Επικεφαλής της ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚ  
είναι η Μαρία ρα άνη, Επίκουρη Καθηγήτρια Εκπαίδευσης 
Ενηλίκων  Συνεχι όμενης Εκπαίδευσης

 
    

       

 ερευνητική δράση    , στην οποία 
συμμετέχουν  χώρες, μετα ύ αυτών η Κύπρος, έχει στόχο 
την ανάπτυ η γνώσεων σε ό,τι αφορά την ολοκληρωμένη 
διαχείριση των παρόχθιων ωνών λάστησης  Το ΑΠΚ  
συμμετέχει στη δράση με τον Καθηγητή ιάννη ογιατ άκη, 
Επιστημονικό πεύθυνο του Εργαστηρίου Διαχείρισης 

ερσαίων Οικοσυστημάτων

 
    

    

 έργο , το οποίο χρηματοδοτείται από το 
δρυμα Έρευνας και Καινοτομίας δΕΚ  ησίδες Αριστείας  
με συνολικό προ πολογισμό , στοχεύει στην 
προώθηση της οικολογικής καινοτομίας και στην παραγωγή 
κρασιού χαμηλού οικολογικού αποτυπώματος από  τοπικές 
επιχειρήσεις  Συντονιστής του έργου είναι το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου και επικεφαλής της ερευνητικής 
ομάδας του ΑΠΚ  είναι ο Καθηγητής ιάννης ογιατ άκης, 
Επιστημονικός πεύθυνος του Εργαστηρίου Διαχείρισης 

ερσαίων Οικοσυστημάτων  

 
     

       

ο έργο  στοχεύει στην ε άλει η των κινδύνων 
στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στοχεύει να ενισχύσει την 
ετοιμότητα των επαγγελματιών στον τομέα της ασφάλειας 
στον κυ ερνοχώρο σε όλα τα επίπεδα και να ελτιώσει τις 
δε ιότητές τους για την πρόλη η, τον εντοπισμό, την αντίδραση 
και τον μετριασμό των ε ελιγμένων κυ ερνοεπιθέσεων  
Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα οικοσύστημα δικτυωμένων 
και στηρι όμενων σε πραγματικά δεδομένα πλατφόρμων 
εκπαίδευσης και προσομοίωσης μοναδικών πτυχών ασφάλειας 
στον κυ ερνοχώρο από τους τομείς της αεροπορίας, του 
έ υπνου δικτύου και του ναυτικού  Επικεφαλής του έργου για 
το ΑΠΚ  είναι ο Καθηγητής Σταύρος Σταύρου, Επιστημονικός 

πεύθυνος του Ερευνητικού Εργαστηρίου Κυ ερνοασφάλειας 
και Τηλεπικοινωνιών   έργο  συντονί ει το Κέντρο 
Μελετών Ασφάλειας της Ελλάδας με τη συμμετοχή  άλλων 
εταίρων και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα   
με προ πολογισμό ύ ους  

   
   2000    

     

Το έργο  I  , το οποίο χρηματοδοτείται από το 
πρόγραμμα I  με συνολικό προ πολογισμό , 
έχει στόχους τη διατήρηση της κυπριακής ιοποικιλότητας, 
τη δημιουργία πλαισίου δράσης για τις προστατευόμενες 
περιοχές του Δικτύου   και την ευαισθητοποίηση 
και ενημέρωση περι αλλοντικών ομάδων και κοινού  Στο 
έργο συμμετέχουν το Εργαστήριο Διαχείρισης ερσαίων 
Οικοσυστημάτων του ΑΠΚ  με Επιστημονικό πεύθυνο 
τον Καθηγητή ιάννη ογιατ άκη και  ακόμα φορείς 
του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα με συντονιστή το Τμήμα 
Περι άλλοντος του υπουργείου εωργίας, Αγροτικής 
Ανάπτυ ης και Περι άλλοντος  

     

Το φοιτητικό άγχος με κύριες αιτίες την πίεση για αριστεία, 
τις ε ετάσεις και το επαγγελματικό μέλλον  είναι πρό λημα 
με ευρείες διαστάσεις στον χώρο της ανώτατης εκπαίδευσης  
Αντικείμενο του ερευνητικού έργου , στο οποίο 
συμμετέχει το ΑΠΚ , είναι η ανάπτυ η και α ιολόγηση 
της αποτελεσματικότητας παιγνιώδους τρισδιάστατου 
εικονικού περι άλλοντος, στο οποίο φοιτητές προπτυχιακοί, 
μεταπτυχιακοί και ενήλικες  θα μπορούν να ασχολούνται με 
δραστηριότητες που θα τους προετοιμά ουν καλύτερα για 
την ακαδημα κή πλευρά της πανεπιστημιακή ωής, ώστε να 
αντιμετωπιστεί το άγχος τους  Επικεφαλής της ερευνητικής 
ομάδας του ΑΠΚ  είναι ο Καθηγητής ανάσης ατ ηλάκος, 
Επιστημονικός πεύθυνος του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας  Συντονιστής είναι το Πανεπιστήμιο Πατρών 
Ελλάδα  και συμμετέχουν, επίσης, τρεις  ακόμα εταίροι

       

 εκτίμηση του περι αλλοντικού κινδύνου για τα αμφί ια και 
τα ερπετά από τη χρήση φυτοφαρμάκων και η δημιουργία 
ενός πολυεπιστημονικού δικτύου από ερευνητικά ιδρύματα, 
φορείς, ιομηχανίες, περι αλλοντικά οργανωμένες ΜΚΟ 
που θα επε εργαστούν και θα αναλύσουν τις διαθέσιμες 
πληροφορίες και θα σχεδιάσουν μια ειδική πολιτική και ένα 
σχέδιο δράσης για την προστασία τους είναι οι στόχοι της 
δράσης I  Το έργο εντάσσεται στο πρόγραμμα 

 και σε αυτό μετέχουν  χώρες  Επικεφαλής της 
ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚ  είναι ο Καθηγητής ιάννης 

ογιατ άκης, Επιστημονικός πεύθυνος του Εργαστηρίου 
Διαχείρισης ερσαίων Οικοσυστημάτων  

)*
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Το έργο  διερευνά τις εμπειρίες των Ελληνοκυπρίων 
της διασποράς που ουν σε πολυπολιτισμικές πόλεις, όπως το 

ονδίνο και τη έα όρκη  Έχει ως στόχο την εθνογραφική 
διερεύνηση των τρόπων, με τους οποίους οι Ελληνοκύπριοι 
της διασποράς πραγματεύονται αναπαραστάσεις της 
πατρίδας τους και των εθνικών εθνοτικών τους ταυτοτήτων 
σε διαφορετικά περι άλλοντα και εκδηλώσεις και την 
εμπειρία επιστροφής τους  Το έργο χρηματοδοτείται από το 
δρυμα Έρευνας και Καινοτομίας δΕΚ  ησίδες Αριστείας  

με προ πολογισμό ύ ους  πεύθυνος ερευνητής 
για το ΑΠΚ  είναι ο Καθηγητής Μιχαλίνος εμπύλας και 
συμμετέχουν, επίσης, άλλοι τρεις  εταίροι

 
       
    

 

Το έργο  στοχεύει στη δημιουργία ομάδων 
συνεργασίας μέσω της ανοικτής εκπαίδευσης και στο 
επίκεντρο θέτει τις σχολικές μονάδες  Αυτές θα συνεργά ονται 
με τις τοπικές κοινότητες, ιομηχανίες και επαγγελματίες 
λαμ άνοντας υπό η ότι λειτουργούν ως οικοσυστήματα φυσικό 
περι άλλον, δομημένο περι άλλον και κοινωνικοοικονομικό 
περι άλλον  Στόχος αυτής της συνεργασίας είναι η παραγωγή 
τεχνογνωσίας, η δόμηση εμπιστοσύνης, η υποστήρι η 
της κοινότητας και η αύ ηση του ενδιαφέροντος για την 
επιστημονική εκπαίδευση των πολιτών  Επικεφαλής της 
ερευνητικής ομάδας του ΑΠΚ  είναι  Επίκουρος Καθηγητής 
Αντώνης ορπάς, Επιστημονικός πεύθυνος  του Ερευνητικού 
Εργαστηρίου ημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας  
Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα   με 
προ πολογισμό ύ ους  με συντονιστή το Εθνικό 
και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και τη συμμετοχή 
δέκα  ακόμα εταίρων  

 
   

   

Στόχος του έργου είναι η δημιουργία ενός δικτύου ερευνητών 
με ε ειδίκευση στους τομείς της πληροφορικής, αλλά και του 

ηφιακού εγγραμματισμού, για τη ελτίωση του επιπέδου 
των ηφιακών δε ιοτήτων των πολιτών της Κύπρου, το 
οποίο είναι από τα χαμηλότερα στην Ευρωπα κή Ένωση  Το 
έργο χρηματοδοτείται με συμπληρωματικό προ πολογισμό 
ύ ους  από το πρόγραμμα  του δρύματος 
Έρευνας και Καινοτομίας για την υποστήρι η του υφιστάμενου 
Ερευνητικού Κέντρου για την Αλγοριθμική Διαφάνεια  

     , που έχει έδρα το 
Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου  Συντονίστρια για το ΑΠΚ  είναι 
η Επίκουρη Καθηγήτρια Τ άνα Οττερμπάχερ, επιστημονική 
υπεύθυνη του ερευνητικού κέντρου  

Ε   Χ  Ο

Το Εργαστήριο Διαχείρισης ερσαίων Οικοσυστημάτων 
ιδρύθηκε το  και υποστηρί ει την εκπαιδευτική διαδικασία 
και την ερευνητική δραστηριότητα του μεταπτυχιακού 
προγράμματος Διαχείριση και Προστασία Περι άλλοντος  
Επιστημονικός υπεύθυνος είναι ο Καθηγητής ιάννης 

ογιατ άκης  Οι δραστηριότητες του Εργαστηρίου αφορούν 
κυρίως στα γνωστικά αντικείμενα της οικολογίας χερσαίων 
οικοσυστημάτων και οικολογίας τοπίου, με έμφαση στα πιο 
κάτω ερευνητικά πεδία

 εφαρμογή των αρχών της οικολογίας τοπίου στη διατήρηση 
της φύσης,

 αποτελεσματικότητα των προστατευόμενων περιοχών για 
διατήρηση της ιοποικιλότητας,

 επιδράσεις της δομής τοπίου και της ποιότητας των 
ενδιαιτημάτων στη ιοποικιλότητα,

 χαρτογράφηση οικοσυστημικών υπηρεσιών,

 χαρτογράφηση πρό λε ης κατανομής λάστησης και 
ενδιαιτημάτων

Κατά τη διάρκεια του , το εργαστήριο συντονί ει
συμμετέχει στα ε ής ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται 
με εθνικούς ή ευρωπα κούς πόρους

         
 χρηματοδότηση από το πρόγραμμα  

 Ε     15121    
       

Μ  χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

      
  χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

  I      
       

     χρηματοδότηση 
από το πρόγραμμα 

        
     χρηματοδότηση 

από το δρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

        
   χρηματοδότηση από το δρυμα 

Έρευνας και Καινοτομίας

 Ε    18221    
     I  

χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

           
     χρηματοδότηση από  

πρόγραμμα I

Το Εργαστήριο συνεχί ει να παρακολουθεί τους θανάτους 
άγριας πανίδας στο οδικό δίκτυο της Κύπρου μέσω του 
συστήματος καταγραφής    Ο  

 και να εκδίδει ετήσιο ενημερωτικό δελτίο  Εντός του 

, στο Εργαστήριο φιλο ενήθηκαν δύο φοιτητές από την 
Ευρώπη για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του προγράμματος 

 και ένας φοιτητής από τις ΠΑ με χορηγία του 
δρύματος  

Ε  Ε  Τ

Σκοπός του Εργαστηρίου είναι η υποστήρι η της εκπαιδευτικής 
και ερευνητικής δραστηριότητας σε θέματα Εκπαιδευτικής 
Τεχνολογίας, δηλαδή της α ιοποίησης της τεχνολογίας και 
της επικοινωνίας ανθρώπου μηχανής για τη μάθηση και τη 
διδασκαλία     

  

 ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου, με επικεφαλής τον 
Καθηγητή ανάση ατ ηλάκο, διε άγει έρευνα στις ε ής 
περιοχές

 Εκπαιδευτική τεχνολογία  Τ

 Ε  αποστάσεως μάθηση  

 Τεχνολογικά υποστηρι όμενη μάθηση  
 

 Κινητή και προσαρμοστική μάθηση    

 Κίνδυνοι διαδικτύου για παιδιά  I  

 Εφαρμογή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας ΤΠΕ  στη διδακτική πρά η I   

  

 Αλληλεπίδραση ανθρώπου  μηχανής  
I

 Επικοινωνία ανθρώπου  ρομπότ  
I

 εωπληροφορική I

 Πληροφοριακά συστήματα I  

Το , το Εργαστήριο υποστήρι ε τη εματική Ενότητα 
ΕΠΑ Κ Εκπαιδευτική Τεχνολογία , Μεταπτυχιακές 
διατρι ές και υπο ηφίους διδάκτορες   δραστηριότητα του 
Εργαστηρίου χρηματοδοτήθηκε από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, καθώς και από τα ακόλουθα ερευνητικά έργα που 
υλοποιούνται με ε ωτερική χρηματοδότηση και συγκεκριμένα 
από το πρόγραμμα 

  , ,   
  ,     

Το ργαστήριο συνεργάστηκε, μετα ύ άλλων, με ερευνητές 
από το νστιτούτο Κύπρου   I , το 

 I     I  στο Πολυτεχνείο 
της ω άνης I I , την Παιδαγωγική Ακαδημία του 

, το Πανεπιστήμιο  Σουηδία  και το  
      στη αλλία

 
      

 Κ  Π   

Το έργο  αφορά στη δημιουργία ενός ανε άρτητου 
διακριτού ερευνητικού κέντρου με αντικείμενο τις 
εφαρμογές  ηλεκτρονικών κυκλωμάτων μέσω της χρήσης 
ευπροσάρμοστων μετα λικών   
Το έργο, το οποίο χρηματοδοτείται από το δρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας έες Στρατηγικές Μονάδες ποδομής 

 έοι Επιστήμονες  με συνολικό προ πολογισμό ύ ους 
, συντονί ει το Πανεπιστήμιο Κύπρου και σε αυτό 

μετέχουν πέρα από το ΑΠΚ  με επικεφαλής τον Καθηγητή 
Σταύρο Σταύρου, Επιστημονικό πεύθυνο  του Εργαστηρίου 
Κυ ερνοασφάλειας και Τηλεπικοινωνιών  ως εταίροι το 
Πανεπιστήμιο    , η  

 , το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου η  
  και το    

 
   

Το  είναι διεπιστημονικό έργο που διαπλέκει την 
επιστήμη των υπολογιστών, την κοινωνιολογία και τη μηχανική 
και αποσκοπεί στην κατασκευή μιας πλατφόρμας, η οποία 
θα συμ άλλει στη ελτίωση του επιπέδου συνεργασίας 
των ανθρώπων μέσω της διαμεσολά ησης μηχανών και θα 
υποστηρί ει τη διαφορετικότητα με τρόπο που επερνά τα 
γεωγραφικά και πολιτιστικά υπό αθρα  ο έργο συντονί ει το 

   ταλία , χρηματοδοτείται από το ευρωπα κό 
πρόγραμμα   με ποσό ύ ους  και 
σε αυτό μετέχουν, πέραν του ΑΠΚ  με επικεφαλής τον 
Αναπληρωτή Καθηγητή ο ο Μιχαήλ, Επιστημονικό πεύθυνο 
του Εργαστηρίου πολογιστικής όησης,  εταίροι  

Οι απασχολούμενοι ερευνητές με πλήρη ή μερική απασχόληση 
στα ερευνητικά έργα του Πανεπιστημίου κατά το  
ανέρχονται σε , εκ των οποίων οι δύο  σε εσωτερικά 
ερευνητικά έργα και οι είκοσι ένα  σε ε ωτερικά έργα  
Δεκατρείς  από τους ερευνητές είναι κάτοχοι διδακτορικού 
διπλώματος

Ε  Π

Ε  Ε
Τ      ΑΠΚ          
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Ε   Κ   Τ

Το Ερευνητικό Εργαστήριο Κυ ερνοασφάλειας και 
Τηλεπικοινωνιών    

  διευθύνεται από τον Καθηγητή Σταύρο Σταύρου  
Εστιά ει τις ερευνητικές του δράσεις στην κυ ερνοασφάλεια, 
την προστασία κρίσιμων υποδομών, καθώς και τον σχεδιασμό 
ασύρματων τηλεπικοινωνιακών δικτύων και δικτύων 
αισθητήρων, αλγορίθμων και συστημάτων ραδιοεντοπισμού

Το Εργαστήριο προσφέρει υποστήρι η

 Στα εικονικά εργαστήρια   που λειτουργούν 
στο ΑΠΚ  και συγκεκριμένα στη Σχολή ετικών και 
Εφαρμοσμένων Επιστημών με στόχο τη σύνδεση της θεωρίας 
με την πρά η και την πρακτική κατάρτιση και ε ειδίκευση των 
φοιτητών

 Στα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών Ασφάλεια 
πολογιστών και Δικτύων  και Συστήματα Ασύρματης 

Επικοινωνίας

 Στο Ευρωπα κό Κολλέγιο Ασφάλειας και μυνας  
   , στο οποίο το ΑΠΚ , με 

εκπρόσωπο τον επικεφαλής του Εργαστηρίου, μετέχει ως 
μέλος του Εκτελεστικού Ακαδημα κού Συμ ουλίου και της 
Επιτροπής , I     

Κατά τη διάρκεια του , το εργαστήριο συντονί ει
συμμετέχει στα ε ής ερευνητικά έργα που χρηματοδοτούνται 
με εθνικούς και ευρωπα κούς πόρους  

   V      
    χρηματοδότηση από το 

δρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

       
χρηματοδότηση από το δρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

    I    
    χρηματοδότηση 

από το δρυμα Έρευνας και Καινοτομίας

      
    ,   
  χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 

 

        
 χρηματοδότηση από το δρυμα Έρευνας και 

Καινοτομίας

Το Εργαστήριο ανέπτυ ε, ακόμη, ερευνητικές εκπαιδευτικές 
πλατφόρμες κυ ερνοασφάλειας και σχεδιασμού ασύρματων 
δικτύων και παρείχε εκπαίδευση σε θέματα κυ ερνοασφάλειας 
σε κρατικούς λειτουργούς, οι οποίοι είναι ε ουσιοδοτημένοι 
να χειρί ονται δια αθμισμένες πληροφορίες στον τομέα της 
ηλεκτρονικής ασφάλειας κυ ερνοασφάλειας

Ε  Χ  Μ   Μ  Α  

Το Εργαστήριο ημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας, 
με επιστημονικό υπεύθυνο τον Επίκουρο Καθηγητή Αντώνη 

ορπά, συνδυά ει νέους επιστημονικούς τομείς της Αειφόρου 
Ανάπτυ ης, της Διαχείρισης  Μηχανικής Περι άλλοντος και 
της ημικής Μηχανικής  

Κύριοι στόχοι του Εργαστηρίου είναι  

  ανάπτυ η, προώθηση και εφαρμογή της επιστήμης της 
ημικής Μηχανικής

  ανάπτυ η, προώθηση και εφαρμογή νέων καινοτόμων 
τεχνολογιών αντιρύπανσης, καθώς και η ανάπτυ η 
της περι αλλοντικής επιστήμης σε ιομηχανικό και σε 
ακαδημα κό επίπεδο, με ασικό γνώμονα την αειφόρο 
ανάπτυ η  

  ανάπτυ η διεπιστημονικής έρευνας υ ηλού επιπέδου, 
η οποία έχει διεπιστημονικό χαρακτήρα, προσελκύοντας 
ερευνητές με μεγάλη εμπειρία από διάφορες γνωστικές 
περιοχές, όπως είναι τα πεδία της ύπανσης και της 
Ενέργειας

  προώθηση της συνεργασίας σε τομείς υ ηλής 
τεχνολογίας στα πεδία της ύπανσης και της Ενέργειας 
μετα ύ του ακαδημα κού χώρου, των κρατικών φορέων, 
της ιομηχανίας και των ερευνητικών οργανισμών, 
προκειμένου οι αρμόδιοι φορείς κυ ερνητικοί και μη  και 
κυρίως ο τομέας της ιομηχανίας να λαμ άνουν πρακτικές 
και άμεσες λύσεις για την αποδοτικότερη λειτουργία τους  

Μέσω του Εργαστηρίου ημικής Μηχανικής και Μηχανικής 
Αειφορίας οι φοιτητές του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Σπουδών Διαχείριση και Προστασία Περι άλλοντος  και οι 
υπο ήφιοι διδάκτορες στα εν λόγω πεδία δύναται να εκπονούν 
πειραματικές μεταπτυχιακές εργασίες ή και διδακτορικές 
έρευνες σε συνεργασία με  α  το V    
του Τμήματος ημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου,  το 
Εργαστήριο Τεχνολογίας Ανόργανων λικών του Τμήματος 

ημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσό ιου Πολυτεχνείου, 
γ  το      του Μπενακείου 

υτοπαθολογικού νστιτούτου και δ  το   
      

  του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος

Το Εργαστήριο συμμετέχει στα ε ής ερευνητικά έργα

      ,  
      

    χρηματοδότηση από 
το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας I  

 

        
       

 χρηματοδότηση από το πρόγραμμα  

Το Εργαστήριο αναλαμ άνει, επίσης, την εκπόνηση μελετών 
στο πλαίσιο έργου με θέμα την Ανάπτυ η διαδικασιών έγκρισης 
πρωτοκόλλων αποχαρακτηρισμού απο λήτων  για α ιοποίηση 
από το Τμήμα Περι άλλοντος του υπουργείου εωργίας, 
Αγροτικής Ανάπτυ ης και Περι άλλοντος 

Με την υποστήρι η του Εργαστηρίου εντός του  
υλοποιούνται έ ι  διδακτορικές διατρι ές  

Ε   Ν

Το Εργαστήριο πολογιστικής όησης, με επικεφαλής 
ερευνητή και συντονιστή τον Αναπληρωτή Καθηγητή ο ο 
Μιχαήλ, μελετά τις νοητικές διεργασίες που σχετί ονται με 
την ατομική ή τη συλλογική νοημοσύνη και τις διεργασίες της 
μάθησης και του συλλογισμού, όπως αυτές χρησιμοποιούνται 
από τους ανθρώπους και άλλους οργανισμούς στην 
καθημερινή ωή  Έμφαση δίνεται στην ανάπτυ η υπολογιστικών 
μοντέλων για διάφορες πτυχές των νοητικών διεργασιών και 
στην ανάλυση των τυπικών συμπερασμάτων που ε άγονται από 
τα μοντέλα αυτά   υπολογιστική αυτή θεώρηση της νόησης 
συμπληρώνεται μέσα από προσομοιώσεις, υχολογικές 
μελέτες και πειράματα στον πραγματικό κόσμο, με στόχο την 
επικύρωση των προτεινόμενων μοντέλων και τον προσδιορισμό 
εκείνων των χαρακτηριστικών τους, που χρή ουν περαιτέρω 
διερεύνησης

 ερευνητική δραστηριότητα του Εργαστηρίου μέσα στο  
εστιάσθηκε στα ακόλουθα

Στην υλοποίηση των ακόλουθων ερευνητικών έργων

     I  ,  
    χρηματοδότηση από 

το πρόγραμμα     

   I    χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα      

       
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα  

       
χρηματοδότηση από το πρόγραμμα    

Το Εργαστήριο συμμετέχει, επίσης, στο νέο ερευνητικό 
έργο      

, το οποίο αναμένεται να εκινήσει εντός του  
συγχρηματοδότηση από το Ευρωπα κό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυ ης

Πιστό στο ραντε ού του με τη ραδιά του Ερευνητή  ήταν το 
Εργαστήριο πολογιστικής όησης και το  Συγκεκριμένα, 
συμμετείχε στην εκδήλωση, που διοργάνωσε το δρυμα 
Έρευνας και Καινοτομίας στις  Σεπτεμ ρίου  με τη 
δραστηριότητα α Εμπιστευόσουν Ένα Μηχάνημα οηθό  
Οι ερευνητές του ΑΠΚ , ανέδει αν κατά πόσο η λειτουργία των 
μηχανών μπορεί να συνάδει με κάποιες ανθρώπινες α ίες και 
έθεσαν το ερώτημα κατά πόσο είναι ορθό να λύνουν οι ίδιες 
τα προ λήματα ή μήπως πρέπει να έχουν απλά το ρόλο των 

οηθών, με τους ανθρώπους να διατηρούν την ευθύνη για τη 
λή η αποφάσεων  Με μια σειρά διαδραστικών παρουσιάσεων 
και παιχνιδιών, οι επισκέπτες της έρευνας και καινοτομίας 
ε ερεύνησαν και α ιολόγησαν τρόπους, με τους οποίους ένας 
υπολογιστής μπορεί να αποκτήσει γνώση  

Κ  Κ  Α  

 Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας   
     με έδρα το ΑΠΚ  

εκίνησε τη λειτουργία του το  με χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα     της Ε Ε  Έχει ως στόχους 
α  τη δημιουργία ηφιακών εργαλείων άσεων δεδομένων, 
που σχετί ονται με τις ανάγκες των Κύπριων χρηστών και τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν στην ευαισθητοποίησή τους σχετικά 
με την αλγοριθμική μερολη ία μερολη ία που εντοπί εται σε 
τεχνολογικά προγράμματα, τα οποία οι χρήστες χρησιμοποιούν 
συστηματικά ,  τη δημιουργία σχετικού με τον ηφιακό 
εγγραμματισμό εκπαιδευτικού υλικού, και γ  την ενίσχυση των 
δράσεων και παρεμ άσεων στην Κυπριακή κοινωνία για τη 
σημασία των ηφιακών δε ιοτήτων  

Στο ερευνητικό κέντρο, εκτός από το ΑΠΚ  που το συντονί ει, 
συμμετέχουν ως εταίροι τα Πανεπιστήμια   

,   ,    και 
   Την ερευνητική ομάδα του  από 

πλευράς ΑΠΚ  αποτελούν η Επίκουρη Καθηγήτρια  
 Συντονίστρια Έργου , ο Καθηγητής Μιχαλίνος 

εμπύλας και ο Αναπληρωτής Καθηγητής ο ος Μιχαήλ  

Το κέντρο και οι ερευνητικοί του συνεργάτες εντός του  
παρουσίασαν μια πολύπλευρη δράση, η οποία εστιά εται στα 
ε ής

 πο ολή έ ι  ερευνητικών προτάσεων για χρηματοδότηση 
εκ των οποίων οι δύο  α ιολογήθηκαν με έναρ η των 
έργων εντός του 

 Δημοσίευση α ιόλογου αριθμού επιστημονικών άρθρων και 
λοιπών δημοσιεύσεων 

 Παρουσίαση επιστημονικών διαλέ εων και ομιλιών εντός και 
εκτός Κύπρου  σε συνέδρια, ημερίδες και εκδηλώσεις

 Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις ανοικτές στο ευρύ 
κοινό, όπως π χ  στη ραδιά του Ερευνητή  και στην 
ημερίδα     

 Διοργάνωση δύο  εργαστηρίων και σειρά διαδικτυακών 
διαλέ εων σε θέματα σχετικά με τις δραστηριότητες του 
Κέντρου  

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019
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Για όγδοο συναπτό έτος, το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου συμμετείχε 
στη Βραδιά του Ερευνητή 2019, την οποία οργάνωσε το Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας. Στη διάρκεια της εκδήλωσης, οι ερευνητικές ομάδες του 
Πανεπιστημίου είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα υψηλού επιπέδου 
επιτεύγματά τους και το παραγόμενο από αυτά όφελος προς την κοινωνία.

Η ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Υπολογιστικής Νόησης με 
επικεφαλής τον Αναπληρωτή Καθηγητή Λοΐζο Μιχαήλ και τους ερευνητές, 
διδακτορικούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές Νίκο Ισαάκ, Χριστόδουλο 
Ιωάννου, Χρίστο Ροδοσθένους, Χαρά Σκουτέλη, Θεόφραστο Μανταδέλη 
και Δρ. Φοινίκη Στούππα παρουσίασαν την έρευνά τους με θέμα «Θα 
Εμπιστευόσουν Ένα Μηχάνημα Βοηθό;». Παράλληλα, οι επισκέπτες της 
Βραδιάς είχαν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για το έργο WeNet - Internet 
of Us, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα Horizon 2020 και στο οποίο 
συμμετέχει το ερευνητικό εργαστήριο του ΑΠΚΥ.

Η Δρ. Jahna Οtterbacher, Επίκουρη Καθηγήτρια στο πρόγραμμα 
«Κοινωνικά Πληροφοριακά Συστήματα» με την ερευνητική ομάδα του 
Κέντρου Αριστείας RISE, στο οποίο εταίρος είναι το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, παρουσίασε το θέμα «Βλέπεις αυτό που βλέπω εγώ; Υπερ-
εξατομίκευση στις μηχανές αναζητήσεων».

Σε συνεργασία με τον οργανισμό Terra Cypria το Εργαστήριο 
Διαχείρισης Χερσαίων Οικοσυστημάτων του ΑΠΚΥ, με επικεφαλής τον 
Καθηγητή Γιάννη Βογιατζάκη και τους ερευνητές Δρ. Σάββα Ζώτο και Δρ. 
Βασίλη Λίτσκα, παρουσίασε τρία ερευνητικά έργα: «Ζωντανεύοντας τα 
Ερπετά της Κύπρου», «Εικονικό Μουσείο Βιοποικιλότητας» και «Κράτα 
τα Μάτια σου Ανοικτά!».

Συμμετοχή
των ερευνητικών εργαστηρίων

του ΑΠΚΥ στη Bραδιά
του Ερευνητή 2019
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ΝΕΕΣ ΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ
Σ ΝΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΙ Σ ΜΠΡΑ ΕΙΣ ΜΕ 

ΗΜΟΣΙΟ Σ ΚΑΙ Ι ΙΩΤΙΚΟ Σ ΟΡΕΙΣ

Το έτος , το ΑΠΚ  διεύρυνε σημαντικά το δίκτυο 
συνεργασιών του σε τοπικό επίπεδο, επιδιώκοντας ενεργότερη 
παρουσία στο ακαδημα κό, ερευνητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι 
της χώρας  Συγκεκριμένα, το ΑΠΚ  υπέγρα ε συμφωνίες 
συνεργασίας με τους ε ής δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς 
και ιδρύματα  

 Π  

Στο πλαίσιο του μνημονίου συναντίλη ης μετα ύ του ΑΠΚ  
και του Δήμου Πάφου ανουάριος  προ λέπεται 
η διοργάνωση ημερίδων, διαλέ εων και εκδηλώσεων 
επιστημονικού και πολιτιστικού χαρακτήρα, καθώς και η από 
κοινού διεκδίκηση ε ωτερικής χρηματοδότησης για ερευνητικά 
και εκπαιδευτικά προγράμματα

 Α  

Το μνημόνιο συνεργασίας με τον Δήμο Αγλαντ ιάς υπογράφηκε 
τον ανουάριο του  και, μετα ύ άλλων, προνοεί την 
υλοποίηση δράσεων πολιτιστικού και κοινωνικού χαρακτήρα, 
που θα απευθύνονται τόσο στην πανεπιστημιακή κοινότητα 
του ΑΠΚ , όσο και στο ευρύ κοινό, καθώς και την από κοινού 
υπο ολή προτάσεων για ε ασφάλιση χρηματοδότησης για την 
υλοποίηση έργων με αμοι αίο ενδιαφέρον

Γ  Ε  Π

Σταθερά προσηλωμένο στην ανάπτυ η στρατηγικών 
συνεργασιών προς όφελος της κοινωνίας, τον ούλιο του 

 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας με το ραφείο του 
Επιτρόπου Προεδρίας, με κύριο στόχο την υλοποίηση σειράς 
πρωτο ουλιών και δράσεων σε θέματα στήρι ης των αποδήμων 
και ιδιαίτερα της νέας γενιάς, σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, 
την ιστορία και τον πολιτισμό  Συγκεκριμένα, επιδιώκεται η 
διεύρυνση της συνεργασίας του ΑΠΚ  με την Παγκόσμια 
Ομοσπονδία Αποδήμων Κυπρίων ΠΟΜΑΚ , την Παγκόσμια 
Συντονιστική Επιτροπή Κυπριακού Αγώνα ΠΣΕΚΑ  και την 
Παγκόσμια Οργάνωση έων Αποδήμων Κυπρίων ΕΠΟΜΑΚ , 
η συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το ραφείου του Επιτρόπου, 
καθώς και η υλοποίηση κοινωφελών δράσεων στο πλαίσιο της 
κοινωνικής προσφοράς των δύο φορέων  Στο πλαίσιο της εν 
λόγω συνεργασίας, το ΑΠΚ  χορηγεί μία υποτροφία για πλήρη 
φοίτηση προς τέκνο εγκλω ισμένων γονέων  

   

Το ΑΠΚ  και το Κυπριακό ίδρυμα για την προστασία του 
περι άλλοντος   θεσμοθέτησαν την ήδη υπάρχουσα 
γόνιμη συνεργασία τους τον ούνιο του  με στόχο  α  τον 
σχεδιασμό και την προσφορά επιμορφωτικών σεμιναρίων σε 
θέματα διαχείρισης και προστασίας του περι άλλοντος,  την 
εκπόνηση ερευνητικών έργων και την από κοινού α ιοποίηση 
της ερευνητικής τους υποδομής και προσωπικού, γ  την 
ανταλλαγή τεχνογνωσίας και τη συνεργασία στην εκπόνηση 
μελετών σχετικών με την προστασία του περι άλλοντος, και δ  
τη συνεργασία για τη διασύνδεση των φοιτητών των σχετικών 
με το περι άλλον προγραμμάτων σπουδών του ΑΠΚ  με τις 
δραστηριότητες του   και με την αγορά εργασίας  

 Π   

Στο πλαίσιο της στρατηγικής του για ενίσχυση της παρουσίας 
του στον ενιαίο Ευρωπα κό χώρο ανώτατης εκπαίδευσης 
και έρευνας, αλλά και στο διεθνές επιστημονικό γίγνεσθαι 
το ΑΠΚ  συμμετέχει σε πανεπιστημιακά δίκτυα, διεθνείς 
οργανισμούς και φόρα, που θέτουν ως στόχο την ανάπτυ η 
ακαδημα κών και ερευνητικών συμπρά εων και τη διαμόρφωση 
κοινής στρατηγικής για την τριτο άθμια εκπαίδευση, έρευνα, 
καινοτομία, δια ίου μάθηση και κατάρτιση  Το Ανοικτό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου ωφελείται από τη συμμετοχή στα εν 
λόγω δίκτυα, καθώς μέσω αυτών αναδεικνύονται θέσεις 
πολιτικής για την ανάπτυ η της ε  αποστάσεως εκπαίδευσης 
και την προώθηση της διά ίου μάθησης πεδία δράσης του 
ΑΠΚ , δίνεται έμφαση στην επιστημονική συνεργασία με 
άλλα εγνωσμένου κύρους πανεπιστήμια και οργανισμούς, 
αλλά και επιτυγχάνονται ανταλλαγές ακαδημα κού και 
διοικητικού προσωπικού, ερευνητών και φοιτητών μετα ύ των 
πανεπιστημίων μελών των δικτύων με προστιθέμενη α ία για τα 
συνεργα όμενα ΑΕ

%*
ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟ

Το ΑΠΚ  είναι το  ενεργό μέλος στα ακόλουθα διεθνή 
πανεπιστημιακά δίκτυα και διεθνείς οργανισμούς 

       
 

      

     

     

    

   

       
  

 I       
   

 I       

     I  
  I  

ΕΓΚ  Ευρωπα κό ραφείο Κύπρου

Το Πανεπιστήμιο εκπροσωπείται στα εν λόγω δίκτυα από τη 
Διοίκηση, το ακαδημα κό ή διοικητικό προσωπικό του, ανάλογα 
με το θέμα και το επίπεδο εκπροσώπησης που απαιτείται

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019



Οι σταθερές ροές εισερχόμενης και ε ερχόμενης κινητικότητας 
ενισχύουν τους στόχους του Πανεπιστημίου και του ραφείου 
Κινητικότητας για την κατά το δυνατό μέγιστη συμμετοχή 
του ΑΠΚ  στο πρόγραμμα  και μέσω αυτής στην 
περαιτέρω προ ολή του Πανεπιστημίου στο ε ωτερικό  

Στο παραπάνω πλαίσιο διεθνοποίησης εντάσσεται και η 
   Ε  Ε  

   Α  Π  Κ    
       
        

    Στην η Διεθνή 
Ε δομάδα Επιμόρφωσης , που διοργάνωσε το 

ραφείο Κινητικότητας του ΑΠΚ   27  31 Μ  
2019, συμμετείχαν   29    

    11  Ε  
 ουλγαρία, αλλία, ερμανία, Ελλάδα, νωμένο 

ασίλειο, σπανία, ταλία, Πολωνία, ουμανία, Σλο ενία και 
Σλο ακία , ενώ, φιλο ενήθηκαν     

   ΑΠΚ   Τ  
Χ  ορδανία, ί ανος, Ουκρανία, ωσία και Σερ ία  στο 
πλαίσιο του προγράμματος  Διεθνής Κινητικότητα  

Οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία, μέσα από  
και παρουσιάσεις, να ε οικειωθούν με την ε  αποστάσεως 
εκπαιδευτική μεθοδολογία του ΑΠΚ , να κατανοήσουν πώς το 
πανεπιστήμιο ενσωματώνει νέες τεχνολογίες στις διαδικασίες 
διδασκαλίας και μάθησης και να διαπιστώσουν τα μοναδικά 
οφέλη της ε  αποστάσεως εκπαίδευσης  Επιπρόσθετα, είχαν 
την ευκαιρία να συ ητήσουν και να ανταλλά ουν ιδέες, 
εμπειρίες και καλές πρακτικές στις θεματικές της ανάπτυ ης 
συνεργασιών για την κινητικότητα φοιτητών και προσωπικού, 

προσέλκυσης και υποστήρι ης φοιτητών, καθώς και διεθνών 
σχέσεων και επικοινωνίας  Το πρόγραμμα περιελά ανε 
ενημέρωση και συ ήτηση για τις νέες προκλήσεις στα 
πανεπιστήμια, όπως η εφαρμογή του νέου πανευρωπα κού 

ενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και 
η μείωση της γραφειοκρατίας με τη χρήση νέων λογισμικών και 
εφαρμογών για το πρόγραμμα  Ορισμένοι από τους 
συμμετέχοντες παρουσίασαν τις καλές πρακτικές των δικών 
τους πανεπιστημίων, ενώ εκπρόσωπος του ΔΕΠ Δια ίου 
Μάθησης παρουσίασε και συ ήτησε με τους συμμετέχοντες τις 
προοπτικές της διεθνούς κινητικότητας  Πέρα από 
την ακαδημα κή πλευρά της επιμόρφωσης οι φιλο ενούμενοι 
ήρθαν σε επαφή με τον κυπριακό πολιτισμό την ιστορία και 
παράδοση της χώρας μέσα από την επίσκε η στη ε έντειο 
Πινακοθήκη, στην παλαιά πόλη της ευκωσίας και τη ενάγηση 
στην πόλη της άρνακας

Μ    
 Κ    Χ

 Π  ΚΑ103

Το ακαδημα κό έτος  έλα αν έγκριση πέντε  
φοιτητές και απόφοιτοι του ΑΠΚ  για εκπόνηση προγράμματος 
πρακτικής άσκησης σε φορείς υποδοχής και πανεπιστήμια στο 
ε ωτερικό  ια το ίδιο χρονικό διάστημα, θετικά α ιολογήθηκαν 
οι αιτήσεις τεσσάρων  μελών του ακαδημα κού προσωπικού 
για εκπόνηση προγραμμάτων διδασκαλίας σε πανεπιστήμια του 
ε ωτερικού και εννέα  μελών του διοικητικού προσωπικού του 
ΑΠΚ  για κατάρτιση σε ένες χώρες  , όμως,   

     19    
     

    3    
      2019  

  2      
 2020   Αναγνωρί οντας τις δυσκολίες στην υλοποίηση 

κινητικοτήτων λόγω των τα ιδιωτικών και άλλων περιορισμών, 
η Ευρωπα κή Επιτροπή και το ΔΕΠ Δια ίου Μάθησης εθνικός 
φορέας διαχείρισης του προγράμματος  έδωσαν στα 
πανεπιστήμια παράταση στην ημερομηνία λή ης των σχεδίων 
του προγράμματος  και έτσι το ΑΠΚ  αναμένεται 
να απορροφήσει όλο το διαθέσιμο κονδύλι για τις διάφορες 
δράσεις κινητικότητας μέσα στο έτος   

Μ     
  Κ  ΚΑ107

Σε ό,τι αφορά στη διεθνή κινητικότητα I  , 
το ΑΠΚ , για την περίοδο , ε ασφάλισε κονδύλι 
για συνεργασία με πανεπιστήμια της Α , του Ι , 
της Ι , του , της Π , της Ρ , 
της Ο , της Ν  Α  και της Σ  
Αντίστοιχα, για την περίοδο , το ΑΠΚ  ε ασφάλισε 
προ πολογισμό για δράσεις διεθνούς κινητικότητας προς από 
Πανεπιστήμια της Α , της Γ , της Ρ , της 
Τ , της Ο  και της Ν  Α

Κ    2019     
 95     
    107 2017  Στο 

πλαίσιο του εν λόγω έργου πραγματοποιήθηκαν  
 33      

   από προς πανεπιστήμια 
με έδρα το ράν, την ορδανία, τον ί ανο, την Παλαιστίνη, 
τη ωσία, την Ουκρανία, τη ότια Αφρική και τη Σερ ία και 
με συνολική χορηγία  Ευρώ   Σε ό,τι αφορά το έργο 
ΚΑ , το ΔΕΠ Δια ίου Μάθησης έχει διαθέσει στο 
ΑΠΚ  κονδύλια ύ ους  Ευρώ για ανταλλαγές φοιτητών 
και προσωπικού και μέσα στο έτος  είχαν εγκριθεί δύο  
κινητικότητες εισερχόμενων φοιτητών για σπουδές στο ΑΠΚ , 
οι οποίες αναμένεται να ολοκληρωθούν το εαρινό ε άμηνο 
του ακαδημα κού έτους  όγω της έ αρσης 
της πανδημίας, οι πλείστες κινητικότητες που αφορούσαν 
σε μετακινήσεις προς το ΑΠΚ  ή και συνεργα όμενα 
Πανεπιστήμια Τρίτων ωρών έχουν ανα ληθεί και αναμένεται 
να πραγματοποιηθούν σε μεταγενέστερο στάδιο  
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Δίκαιο της Ευρωπα κής 
Ένωσης

    
 

  ,   
 Μαρτίου

Διοίκηση Μονάδων γείας 
 Πολιτική γείας και 

Σχεδιασμός πηρεσιών γείας

    
I     

   

  , 
   μέσω του 

προγράμματος 
 Μαρτίου

Διοίκηση Μονάδων γείας 
 Πολιτική γείας και 

Σχεδιασμός πηρεσιών γείας

     
     

    I

  , 
   μέσω του 

προγράμματος 
 Μαρτίου

Σπουδές στον Ελληνικό 
Πολιτισμό

 πρωτε κός Κα αντ άκης και οι 
αναθεωρήσεις του

Δρ  Δημήτρης Τ ιόρ ας,   
 οεμ ρίου

Σπουδές στον Ελληνικό 
Πολιτισμό

   ητορική, Πειθώ 
και στορία στο ενικήκαμεν  του 
Μακάριου

Δρ  Ανδρέας Κάρυος και
Δρ  Ανδρέας Σεραφείμ,
Μέλη Συνεργα όμενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού, ΑΠΚ

 οεμ ρίου

λεκτρονικές προκλήσεις της 
σύγχρονης Δημοσιογραφίας  
παραδοσιακά και σύγχρονα Μέσα

Δημήτρης Μανιάτης, Δημοσιογράφος  ε ρουαρίου

 χρήση της τεχνητής νοημοσύνης από 
τα  και τους επαγγελματίες 
δημοσιογράφους 

Ελένη άτση,    ,  Μαρτίου

Ο δημοσιογράφος πολυεπιστήμων στο 
ηφιακό περι άλλον και η κατανόηση 

της λειτουργίας των Μέσων
Δρ  Σοφία ορδανίδου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΑΠΚ  Απριλίου

Εικόνα, ίντεο και λόγος
Δρ  Κυριάκος Κατ ουράκης, Ομότιμος Καθηγητής Ανωτάτης 
Σχολής Καλών Τεχνών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο εσσαλονίκης 

 Απριλίου

 αφήγηση στο 
Δρ  άλια Κα μάκη, Μέλος ΣΕΠ του ΜΠΣ Επικοινωνία και έα 
Δημοσιογραφία, ΑΠΚ , Ευρωπα κό Κέντρο Δημοσιογραφίας 

 Σεπτεμ ρίου

Διαμόρφωση ημερήσιας διάτα ης σε 
καθημερινό μέσο ενημέρωσης

ηνο ία Σαπουνά, Δημοσιογράφος  Οκτω ρίου

Μέσα κοινωνικής δικτύωσης και 
Δημοσιογραφία  Συνέργεια ή απειλή

ιώργος Σαχίνης, Δημοσιογράφος  οεμ ρίου

Π  Σ Θ Ο   Ο Η

Θ Ο   Ο Η
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ 
ΙΑ Ε ΕΙΣ ΚΑΙ 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

       
     

     
     

     Π  
   2019  

   Ο  
    

     
      
     

  Π!"



Τ  Μ   Ε   Α   Κ  Ε  Η   
Π       Κ   Ε    2  

           

Τ  Ε  Κ  Α       Α  Π  
Κ      2019  3    

  1         

Σ    Η

Σ ΝΕ ΡΙΑ

 Το     Κ  Χ  
Ε       

, το οποίο διοργανώθηκε με αφορμή τα 
ογδοντάχρονα του ποιητή και ένα από τα μεγαλύτερα 
που αφιερώθηκαν ποτέ σε εν ωή Κύπριο δημιουργό, 
διοργάνωσε το Π  Σ   Ε  
Π  Ε ΠΟ  Το Συνέδριο, με τη συμμετοχή 
σημαντικών διακεκριμένων ομιλητών από την Κύπρο, την 
Ελλάδα, την Αγγλία, την Ουγγαρία και την Πολωνία, έλα ε 
χώρα από τις  ανουαρίου μέχρι τις  ε ρουαρίου 

 και διοργανώθηκε σε συνεργασία με το Σωματείο 
οιτητών και Αποφοίτων Ε ΠΟ , το ραφείο Τύπου και 

Πληροφοριών της Κυπριακής Δημοκρατίας, τον Δήμο 
Αγλαντ ιάς και τις Πολιτιστικές πηρεσίες του υπουργείου 
Παιδείας και Πολιτισμού, με την ευγενή χορηγία του 
δρύματος ώτος ωτιάδης και με χορηγό επικοινωνίας 

το αδιοφωνικό δρυμα Κύπρου

 ο Μ   Ε   Ν  
 και το   I , 

σε συνεργασία με το περιοδικό δημοσιογραφία  και 
με την υποστήρι η της αλυσίδας πολιτισμού Α ΟΣ, 
διοργάνωσαν το ο κατά σειρά 2019  Π  

     
  , μετα ύ  Σεπτεμ ρίου  

Το , το οποίο διοργανώθηκε στην Αθήνα, 
αποτέλεσε μία πολυεπίπεδη εμπειρία γνώσης, συ ήτησης 
και ύμωσης ιδεών και ήταν ανοικτό προς όλους όσοι 
δραστηριοποιούνται στα πεδία της δημοσιογραφίας 
και της επικοινωνίας  Στο ετήσιο  συμμετέχουν 
κορυφαίοι εισηγητές, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και 
κατα ιωμένοι δημοσιογράφοι απ  ολόκληρο τον κόσμο  
Σκοπός του  ήταν να κτίσει γέφυρες 
ανάμεσα στον ακαδημα κό χώρο και τον κόσμο της 
εφαρμοσμένης δημοσιογραφίας, των Μέσων και της 
πολιτικής και περιελάμ ανε μετα ύ άλλων, συ ήτηση 
στρογγυλής τραπέ ης και παράλληλα εργαστήρια με 
σύγχρονη θεματολογία

 Μ    Σ   Π   
Κ  Π     
Σ  2019      

    , πραγματοποιήθηκε 
στη ευκωσία στις  Δεκεμ ρίου  Το Συμπόσιο είχε ως 
στόχο την παρουσίαση των ερευνητικών δραστηριοτήτων 
των υπο ηφίων διδακτόρων, τη διάχυση της γνώσης 
και της επιστημονικής α ίας και την προώθηση της 
διεπιστημονικής έρευνας στην ακαδημα κή κοινότητα 
της Κύπρου  Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του 
Συμποσίου ήταν ο Αντιπρύτανης του ΑΠΚ , Καθηγητής 

ιάννης Μανωλόπουλος

ΣΕΙΡΑ ΙΑ Ε ΕΩΝ
ΑΝΟΙΚΤΟ  ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ  Κ ΠΡΟ

ια τρίτο συναπτό έτος συνεχίσθηκε με μεγάλη επιτυχία η Σειρά 
Διαλέ εων του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, σε συνεργασία 
με το Σπίτι της Κύπρου και τον Ελληνικό Πολιτιστικό μιλο 
Κυπρίων Ελλάδος  Στόχος της Σειράς, που απευθύνεται στο ευρύ 
κοινό, είναι η παρουσίαση και η ανάδει η θεμάτων εκπαιδευτικού, 
πολιτιστικού, ιστορικού και κοινωνικού ενδιαφέροντος που 
αφορούν στην Κύπρο και την Ελλάδα  λες οι διαλέ εις της 
Σειράς πραγματοποιούνται στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα

Ο 3    Σ , ο οποίος εγκαινιάσθηκε το , 
συνεχίσθηκε το  με πέντε  διαλέ εις

 Ο   Τ   Ε  Γ  
Σ , ανέπτυ ε το θέμα Η Ε  Ο  
Π   Π  στις  ανουαρίου  Στην 
εκδήλωση παρευρέθηκαν και απεύθυναν χαιρετισμούς ο 
Κυριάκος Κενε έ ος, Πρέσ ης της Κυπριακής Δημοκρατίας 
στην Ελλάδα, ο Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας, Πρύτανης 
του ΑΠΚ  και ο ρακλής αχαριάδης, Πρόεδρος του Δ Σ  του 
Ελληνικού Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδος

  Σ  Ι , Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Επικοινωνίας 
και έας Δημοσιογραφίας στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
παρουσίασε το θέμα Η     

     στις  
ε ρουαρίου

 Το θέμα Κ    ΝΑ Μ    Μ  
Α  Π    πραγματεύθηκε η Ι  
Π  Ε  Π   Κ  

 στις  Μαρτίου  

 Ο Ν  Σ , εντεταλμένος ομιλητής του Εθνικού 
δρύματος Ερευνών, παρουσίασε στις  Απριλίου το θέμα 
Α   Ι  Α   Ν    

    Κ  Σ  

 Στην τελευταία ομιλία του ου κύκλου της Σειράς, η  Ν  
Σ       
Σ   Κ , ανέλυσε το θέμα Ο  Ε  

   Ε      
      

4  Κ  Ο  2019  Μ  2020

 Με ομιλητή τον Γ  Μ , Καθηγητή Σύγχρονης 
Πολιτικής και Κοινωνικής στορίας στο Τμήμα Πολιτικών 
Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου εσσαλονίκης 
και θέμα Κ   , εγκαινιάσθηκε στις  
Οκτω ρίου  ο τέταρτος ος  κύκλος της επιτυχημένης 
Σειράς Διαλέ εων Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου

 Στις  Οκτω ρίου, ο  Α  Ι  
ανέλυσε το θέμα Τ      

 

 Ν         
   Κ  ήταν το θέμα που 

ανέπτυ ε η  Ε  Μ , Κύρια Ερευνήτρια του 
Τομέα Ελληνικής και ωμα κής Αρχαιότητας στο νστιτούτο 
στορικών Ερευνών του Εθνικού δρύματος Ερευνών, στις 
 Δεκεμ ρίου

Σ       
       

  ΑΠΚ    
      2019 
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Καθηγητής Πέτρος Πασιαρδής, Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
εωργία Πασιαρδή, Διευθύντρια Δημοτικής Εκπαίδευσης

 κτω ρίου

    
,     

Δρ    και Δρ   ,   , 
 

 Οκτω ρίου

   I   
 I 

Δρ   , Επικεφαλής του   και  
στη Σχολή Πληροφορικής του Πανεπιστημίου του Εδιμ ούργου

 Μαρτίου

 ,   
   

 V ,    ,   
 Απριλίου

 ,   
   

  ,     , I  
,   

 Μα ου

      
 

  ,    V  οεμ ρίου
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ΟΤΑΝ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΜΑΣ ΕΓΙΝΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΟΣ
ΣΕΙΡΑ ΙΑ Ε ΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΡΗ ΑΡΧΑΙ ΤΗΤΑ 

 σειρά διαλέ εων με τίτλο ταν ο Κόσμος μας έγινε 
ριστιανικός  Σειρά διαλέ εων για την στερη Αρχαιότητα , 

την οποία εγκαινίασε το  το πρόγραμμα Σπουδές στον 
Ελληνικό Πολιτισμό   στο πλαίσιο των επιστημονικών δράσεών 
του προς το ευρύ κοινό, συνεχίσθηκε εντός του  
Συνδιοργανωτής της σειράς ήταν η υ αντινολογική Εταιρεία 
Κύπρου και πολύτιμος υποστηρικτής το Σωματείο οιτητών 
και Αποφοίτων του εν λόγω Προγράμματος Σπουδών του 
ΑΠΚ  

Οι σεμιναριακές διαλέ εις πραγματοποιήθηκαν κατά 
το      2018
2019 στο Πολυδύναμο Δημοτικό Κέντρο ευκωσίας  Στη 
θεματολογία τους περιλάμ αναν ητήματα σχετικά με τους 
μετασχηματισμούς που προκάλεσε στον ελληνορωμα κό 
κόσμο η ε άπλωση του χριστιανισμού κατά τη διάρκεια του 
τέταρτου και πέμπτου αιώνα  Οι εισηγητές ήταν ιστορικοί και 
αρχαιολόγοι από τη Σκωτία, ερμανία, την Ελλάδα και την 
Κύπρο

 Στην πρώτη διάλε η του ου Κύκλου της Σειράς, στις 
 Μαρτίου, ο Α  Κ , υπο ήφιος 

διδάκτωρ του   I , παρουσίασε το 
θέμα Η Α   4  Χ     

 Χ    

 Στη δεύτερη και τρίτη διάλε η προσκεκλημένος ομιλητής 
ήταν ο  Κ  Ρ , αρχαιολόγος στην 
Ελληνική Αρχαιολογική πηρεσία  Στις  Μαρτίου 
παρουσίασε το θέμα Η Θ     
Α , και στις  Μαρτίου η διάλε η του είχε 
τίτλο Η Α  Θ     

 Τ   Α

 Ο   , Καθηγητής κλασικών σπουδών 
και κάτοχος της έδρας της ελληνικής γλώσσας στο 
Πανεπιστήμιο της λασκώ ης, παρουσίασε το θέμα 
Ε      

 Σ     Γ   
  Χ  στις  Μαρτίου

 Η       
Κ     Α     

 Μ  4    9   ήταν 
ο τίτλος της ομιλίας του  Κ  Ρ , 
μεταδιδακτορικού ερευνητή στο νστιτούτο Μεσογειακών 
Σπουδών του δρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας 

έθυμνο , η οποία πραγματοποιήθηκε στις  Απριλίου

 Με ομιλητή τον Κ   , η 
έκτη διάλε η της σειράς  Απριλίου  είχε ως θέμα 

     

   Ε  , μεταδιδακτορική ερευνήτρια στο 
Εθνικό δρυμα Ερευνών και μέλος Συνεργα όμενου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου με τη διάλε ή της   

     
Α         

  ολοκλήρωσε τον ο κύκλο της Σειράς 
στις  Μα ου

ΣΕΙΡΑ Ε ΕΙ ΙΚΕ ΜΕΝΩΝ ΙΑ Ε ΕΩΝ
ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙ Α ΟΝΤΟΣ ΚΑΙ 

ΧΗΜΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 

Ε ειδικευμένες διαλέ εις σε θέματα που σχετί ονται με τη 
διαχείριση και προστασία του περι άλλοντος και τη χημική 
μηχανική και τη μηχανική Περι άλλοντος διοργάνωσε το 
Εργαστήριο ημικής Μηχανικής  Μηχανικής Αειφορίας και 
το Εργαστήριο Διατήρησης ερσαίων Οικοσυστημάτων του 
Μεταπτυχιακού προγράμματος Διαχείριση και Προστασία 
Περι άλλοντος  του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου εντός 
του 

Τη Σειρά Διαλέ εων, η οποία εκίνησε το , υποστηρί ουν 
ο Σύνδεσμος Επιστημόνων και Μηχανικών Περι άλλοντος 
Κύπρου, το ραφείο της Επιτρόπου Περι άλλοντος, η Επιτροπή 
Ειδικότητας ημικής Μηχανικής του ΕΤΕΚ και η 

2  Κ   Ο  2018  Α  2019

Ο ος κύκλος της Σειράς Διαλέ εων άρχισε τον Οκτώ ριο 
του  και ολοκληρώθηκε το  με έντεκα  συνολικά 
διαλέ εις, εκ των οποίων οι πέντε  έλα αν χώρα εντός του 

 Συγκεκριμένα

 Το θέμα Μ Ο  Π    
    

πραγματεύθηκε η  Ε  Μ , Επίκουρη Καθηγήτρια 
στο Τμήμα Επιστημών της ωής του Ευρωπα κού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, στις  ανουαρίου  

  Α  , υπεύθυνη της Μονάδας 
Εκπαίδευση για το Περι άλλον και την Αειφόρο Ανάπτυ η  

του Παιδαγωγικού νστιτούτου Κύπρου, ανέπτυ ε το 
θέμα Ε    Α  Α   
Κ  Π  Π   Π  στις  

ε ρουαρίου

 Στις  Μαρτίου, ο  , Διευθυντής 
Πιστοποίησης στην Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης, 
παρουσίασε εισήγηση με θέμα Ο     

 Π       

 Τους  Χ  Χ , Επιστημονική συνεργάτιδα στο 
αροκόπειο Πανεπιστήμιο, που πραγματεύθηκε το θέμα 
Ο      

  Κ  Ο  και Μ  Τ , 
μηχανολόγο μηχανικό και υπο ήφιο διδάκτορα στο 
Εργαστήριο ημικής Μηχανικής και Μηχανικής Αειφορίας 
του ΑΠΚ , ο οποίος επικεντρώθηκε στην Ε   
Γ  Π  Π    

   φιλο ένησε η σειρά στις 
 Απριλίου

 Ο   , Καθηγητής ιολογίας στο  
 των νωμένων Πολιτειών Αμερικής, ήταν ο 

τελευταίος ομιλητής με το εργαστήριο  3  
     3  

   , το οποίο πραγματοποιήθηκε 
στις  Απριλίου  

3  Κ   Ο  2019  Α  2020

 Στην πρώτη διάλε η του ου κύκλου της Σειράς, στις  
Οκτω ρίου , ο  Μ  Σ , χημικός 
μηχανικός και μέλος Συνεργα όμενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διαχείριση 
και Προστασία Περι άλλοντος  του ΑΠΚ  ανέπτυ ε 
το θέμα Η      

 Τη Σ      
    

πραγματεύθηκε η διάλε η με ομιλητή τον  
Κ  Κ , Διευθυντή της Μονάδας 
Διατήρησης της ύσης του Πανεπιστημίου , στις 

 οεμ ρίου

ΙΑ Ε ΕΙΣ ΣΕ Σ ΝΕΡΓΑΣΙΑ
ΜΕ ΤΟΝ ΗΜΟ ΠΑ Ο

Στο πλαίσιο του μνημονίου συνεργασίας που υπέγρα ε το 
ΑΠΚ  με τον Δήμο Πάφου, το οποίο στοχεύει στη επιστημονική 
και πολιτιστική σύμπρα η των δύο φορέων, οργανώθηκαν 
το  οι ε ής διαλέ εις στη σειρά με θεματικό τίτλο Το 
Πανεπιστήμιο του Πολίτη

 Με θέμα Τ  Ν  Α   Ε   
  ο Πρύτανης του Ανοικτού Πανεπιστημίου 

Κύπρου, Κ  Σ  Κ , εγκαινίασε 
τη σειρά στις  ε ρουαρίου  

 Ο διαπρεπής Καθηγητής υσικής ηλών Ενεργειών 
στο    των ΠΑ και τακτικό μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών   Ν  
πραγματεύθηκε το θέμα   10 30 , στις  

οεμ ρίου
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Α ΕΣ ΗΜΕΡΙ ΕΣ  ΙΑ Ε ΕΙΣ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ Σ ΗΤΗΣΕΙΣ

 Η    Ε  Π  
     Θ  

Ε  συνδιοργάνωσε στις  ανουαρίου 
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου    

  , το οποίο συντονί ει και 
συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα , σε 
συνεργασία με το Ευρωπα κό Πανεπιστήμιο Κύπρου και το 

υμνάσιο Παλουριώτισσας

 Σ  Κ  με 
θέμα  Κοινωνιογλωσολογία ως κλάδος της επιστήμης  
και λώσσα και διάλεκτος   διάλεκτος των Ελλήνων 
της Α οφικής  με ομιλήτρια την  Ι  , 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Προ σταμένη του Τομέα 
Ελληνικής ιλολογίας και Μετάφρασης στο Κρατικό 
Πανεπιστήμιο της Μαριούπολης, πραγματοποίησε, 
με χρηματοδότηση του προγράμματος , το 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Ε  Γ   

 στις  ε ρουαρίου

   διοργάνωσε το ΑΠΚ    
       

      
      

, το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα 
 Στο σεμινάριο που πραγματοποιήθηκε στις  

Μαρτίου, συμμετείχαν με παρουσιάσεις και εισηγήσεις 
προσκεκλημένοι εταίροι του έργου από τα πανεπιστήμια 

    Πολωνία ,   
 σπανία ,    Σουηδία  και 

   Ολλανδία , καθώς και ερευνητές και 
κοινωνικοί εταίροι από την Κύπρο  

 Με θέμα Τ       
Η     Μ     

 Κ  Ε , το Προπτυχιακό 
πρόγραμμα Σ   Ε  Π  
σε συνεργασία με το  Σ Ε  Ο  υναίκες 

, τον Δήμο Αγλαντ ιάς και το Σωματείο οιτητών 
και Αποφοίτων του Προγράμματος, συνδιοργάνωσαν 

    Κ  Ε  
στις  Μαρτίου  Στη συ ήτηση συμμετείχαν η σκηνοθέτις 
Μαγδαλένα ήρα, ο Καθηγητής στο Μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα εατρικές Σπουδές  του ΑΠΚ  άιος 

ιαπής, η σκηνοθέτις και Επίκουρη Καθηγήτρια στο ίδιο 
πρόγραμμα, Αύρα Σιδηροπούλου και ο Αναπληρωτής 
Καθηγητής Αντώνης Πετρίδης, Κοσμήτορας της Σχολής 
Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών του ΑΠΚ

 Την  Κ   ,  
   , φιλο ένησε μέσω του 

προγράμματος  το Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου και συγκεκριμένα το μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
Ε  Γ    Οι διαλέ εις 

πραγματοποιήθηκαν στις  και  Μαρτίου με θέματα 
       και 

         
 , αντίστοιχα

 Στις  Μαρτίου πραγματοποιήθηκε   
 ΜΜΕ  Η Η      

  Ε Ε       
       

       
4       

   

 ον Κ     ,     
 φιλο ένησε με χρηματοδότηση του προγράμματος 

 Διεθνής Κινητικότητα  το μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα Ε   Α , ο οποίος έδωσε 
δύο  ανοιχτές στη φοιτητική κοινότητα και το ευρύ κοινό 
διαλέ εις  Στην πρώτη  πραγματεύθηκε το 
θέμα      

   και στη δεύτερη 
 το θέμα   
        

      

 Ο Κ    του  , ο 
οποίος επισκέφθηκε το ΑΠΚ  μέσω του προγράμματος 

, ανέλυσε το θέμα Τ    
    σε ομιλία του που 

πραγματοποιήθηκε στις  Απριλίου

 Η        
     

      
Π  Ε     

     
 , διοργάνωσε στις  Μα ου το Ανοικτό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο συντονί ει το έργο, 
σε συνεργασία με το Κυπριακό ίδρυμα προστασίας 
περι άλλοντος  

 Η    Η  Κ   
 Α  Π  Κ      

Τ  Π  Κ   στις  ουνίου  Στο 
πλαίσιο της ημερίδας η Σοφία ορδανίδου, Αναπληρώτρια 
Καθηγήτρια και Ακαδημα κή πεύθυνη του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Επικοινωνία και έα Δημοσιογραφία  
έδωσε ομιλία με θέμα Ο ρόλος της δημοσιογραφίας στην 
εποχή των   Στην ημερίδα έγινε προ ολή του 
ντοκιμαντέρ χνη , που αφορά στη διεθνή ανάγνωση του 
ητήματος των αγνοουμένων από την παράνομη τουρκική 

εισ ολή στην Κύπρο το  

  Κ   ,    
   , προσκεκλημένη του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Ε   Α   
στο πλαίσιο της δράσης  Διεθνής Κινητικότητα, 
παρουσίασε σε δύο διαλέ εις εργαστήρια στις  και  
ουνίου τα  θέματα      

 και       
     

 Τ  22   Τ Γ   
Σ  Ε  Ε  Π  

ΗΣΕΕΠ   Ε  ΑΕΙ   ΑΠΚ  
    Τ  Π  

Κ , στις  ουνίου   Διημερίδα, η οποία τελούσε 
υπό την αιγίδα του πουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, 
είναι ένας θεσμός που μετρά ήδη  έτη και σε αυτήν 
μετέχουν από το  όλα τα κυπριακά πανεπιστήμια  
Στόχος της Διημερίδας είναι η ανταλλαγή από εων και η 
παράθεση καλών πρακτικών από τα αντίστοιχα τμήματα 
ή γραφεία και η προ ολή του έργου των Πανεπιστημίων 
που συμμετέχουν  Στη Διημερίδα απηύθυνε χαιρετισμό ο 
Πρύτανης του ΑΠΚ  Καθηγητής Σωκράτης Κάτσικας και 
συμμετείχαν με εκπροσώπους τους όλα τα πανεπιστήμια 
Κύπρου και Ελλάδας, το πουργείο Παιδείας και 
Πολιτισμού, η Πρεσ εία της Ελλάδας στην Κύπρο, το 
δρυμα Κρατικών ποτροφιών Κ  της Ελλάδας, το 
δρυμα Διαχείρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων ΔΕΠ  

της Κύπρου, το Ευρωπα κό ραφείο Κύπρου και το Κέντρο 
Πληροφόρησης   εμεσού  

 Α     Μ  Ε   
Ε  διοργάνωσε το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Σπουδών Ε   Ν  , το 

  I  I  και οι Μεταμεσονύκτιες 
Εκδόσεις, στις  Οκτω ρίου     

   Ε   Μ  
         

  Στην εκδήλωση, που διοργανώθηκε 
στο πλαίσιο του εορτασμού της Διεθνούς Ε δομάδας 
για την Παιδεία στα Μέσα και την Πληροφορία  

   I    , 
συμμετείχαν οι επιμελήτριες του τόμου Σοφία ορδανίδου, 
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Ακαδημα κή πεύθυνη 
του Μεταπτυχιακού προγράμματος Επικοινωνία και έα 
Δημοσιογραφία , Σοφία Παπαδημητρίου, Προ σταμένη της 
Εκπαιδευτικής αδιοτηλεόρασης και ηφιακών Μέσων 
του πουργείου Παιδείας και ρησκευμάτων, και άλια 
Κα μάκη, δημοσιογράφος και μέλος Συνεργα όμενου 
Εκπαιδευτικού Προσωπικού στο Επικοινωνία και έα 
Δημοσιογραφία  

 Ο  Κ    Ε  
στο    των ΠΑ και τακτικό μέλος 
της Ακαδημίας Αθηνών   Ν  
φιλο ενήθηκε από το ΑΠΚ  και έδωσε, στις  οεμ ρίου, 
διάλε η ανοιχτή στο ευρύ κοινό με τίτλο  Σ  

   

ΠΟ ΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ Α ΕΣ ΕΚ Η ΩΣΕΙΣ

   Π  Κ    
  Θ  Ο  Κ     

   Α   
       
 συγγραφέως και συγκεκριμένα τη ∆ιανυκτέρευση 

και την Παρέλαση  Τη σκηνοθετική επιμέλεια 
της εκδήλωσης, που έλα ε χώρα στις  ανουαρίου, 
είχε η Αύρα Σιδηροπούλου, Επίκουρη Καθηγήτρια στο 
Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Θ  Σ  του 
ΑΠΚ  

 Ε    Η   Τ  
πραγματοποίησε στις  ε ρουαρίου η ομάδα Δια άσεις 
με την υποστήρι η του ΑΠΚ , του Σωματείου οιτητών και 
Αποφοίτων του Προγράμματος Σ   Ε  
Π  και του Δήμου Αγλαντ ιάς  Στην εκδήλωση 
συμμετείχαν οι νέοι συγγραφείς Τ ούλια κανάσου και 
Μάχη Τ α έλλα, τα ι λία των οποίων εκδόθηκαν από 
τις εκδόσεις κο όστης , ο ρίστος  Τσιαήλης και ως 
συντονιστές οι Κωνσταντία Σωτηρίου και άσια Διονυσίου  
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης, χορηγός της οποίας ήταν 
οι Πολιτιστικές πηρεσίες του υπουργείου Παιδείας, 
Πολιτισμού, Αθλητισμού και εολαίας τιμήθηκε ο εκδότης 
Κώστας κο όστης  

 Το     
 Ε  Ο    

Ρ  Σ  παρουσίασε στις  ε ρουαρίου 
στο κοινό της Κύπρου το ΑΠΚ  και ο Δήμος άρνακας 
σε μια παράσταση, η οποία εντάχθηκε στις εκδηλώσεις 
του Ευρωπα κού Πολιτιστικού ειμώνα άρνακας  

 ίδια παράσταση παρουσιάσθηκε και στο ονδίνο, σε 
συνεργασία με την πατη Αρμοστεία της Κυπριακής 
Δημοκρατίας, στις  ουλίου  

 Τ       Ο  Ε  
Α ΙΟΝ ΕΣΤΙ    Μ  Θ    

  Κ   , 
στις  Απριλίου,  Α  Π  Κ  
55        εκδήλωση 
τελούσε υπό την υ ηλή προστασία του Προέδρου της 
Κυριακής Δημοκρατίας, έλα ε την υποστήρι η του Δήμου 

ατσιών και είχε χορηγούς επικοινωνίας το Κ, την 
εφημερίδα ιλελεύθερος και τον ραδιοφωνικό σταθμό 

IV  

 Τ     Α  Ι  
  Α  Π  Κ  στις  Μα ου 

για την πολύτιμη προσφορά του στα καλλιτεχνικά δρώμενα 
της Ελλάδας και της Κύπρου     
Τ        Την 

εκδήλωση διοργάνωσε το ραφείο Αποφοίτων του ΑΠΚ  
με χορηγό τον Δήμο Αγλαντ ιάς

 Ε     Η   
Σ , διοργάνωσε στις  Μα ου η ομάδα 
Δια άσεις με την υποστήρι η του ΑΠΚ , του Σωματείου 

οιτητών και Αποφοίτων του Προγράμματος Σ  
 Ε  Π  και του Δήμου Αγλαντ ιάς  

Στην εκδήλωση φιλο ενήθηκαν οι συγγραφείς ρίστος 
Κυθρεώτης και ιάννης ορανίτης, των οποίων τα έργα 
δημοσίευσε ο εκδοτικός οίκος Πατάκης  Με τους 
φιλο ενούμενους συνομίλησε  η Κωνσταντία Σωτηρίου, 
υπό τον συντονισμό του ρίστου  Τσιαήλη και της άσιας 
Διονυσίου  ορηγός της εκδήλωσης ήταν οι Πολιτιστικές 

πηρεσίες του πουργείου Παιδείας και Πολιτισμού

 Α     Κ   
      

        Α  
Κ  Π , Κοσμήτορα της Σχολής Ανθρωπιστικών και 
Κοινωνικών Επιστημών και Αναπληρωτή Καθηγητή στο 
Πρόγραμμα Σ   Ε  Π  του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου, με τίτλο Κ  
Π       

    Την εκδήλωση που 
πραγματοποιήθηκε στις  οεμ ρίου, διοργάνωσε 
το ΑΠΚ  και το Σωματείο οιτητών και Αποφοίτων 
Προγράμματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό  και 
συμμετείχαν οι άσια Διονυσίου, Αυγή ίλλη, ιώργος 
Στόγιας, Κωνσταντία Σωτηρίου, Σωφρόνης Σωφρονίου και 
Μαρία Τ ιαούρη ίλμερ
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Ο   860    26  
   παρέλα αν τους τίτλους 

σπουδών τους στη δωδέκατη  Τελετή Αποφοίτησης του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημα κό έτος 

, ενώ τον ανώτατο ακαδημα κό τίτλο έλα ε  
 

 τελετή, η οποία μεταδόθηκε και διαδικτυακά, παρουσία 
εκπροσώπου του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
εκπροσώπου του Προέδρου της ουλής των Αντιπροσώπων, 
του πουργού Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και 

εολαίας λοιπών εκπροσώπων της Πολιτείας και πλήθους 
κόσμου, πραγματοποιήθηκε σε δύο φάσεις, την η οεμ ρίου 

, στο ενοδοχείο   στη ευκωσία   

Τ  Τ      Π   
Κ    Π    

 Γ       Π   
  Α    Α  Α

 
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας στον χαιρετισμό του, 
αφού συνεχάρη του αποφοίτους της ακαδημα κής χρονιάς 

, αναφέρθηκε στην επιτυχημένη πορεία του ΑΠΚ  
στη διάρκεια των  ετών λειτουργίας του, σημειώνοντας ότι 
αποτελεί μια επιλογή για υπο ήφιους φοιτητές κάθε ηλικίας, 
που προωθεί με τον καλύτερο τρόπο τη διάδοση της γνώσης 
και τη δια ίου μάθηση  Ταυτόχρονα, ε ήρε το πολυδιάστατο 
εκπαιδευτικό, ερευνητικό και πολιτιστικό έργο του ΑΠΚ , 
που τιμά την Κύπρο και με το κύρος και την α ιοπιστία του 
έχει εδραιωθεί σε τοπικό και ευρωπα κό επίπεδο  Σημείωσε, 
επίσης, ότι η Πολιτεία δηλώνει αρωγός και συμπαραστάτης 
στο όραμά του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου για την 
υλοποίηση των σκοπών και των στόχων που θέτει πάντοτε με 
γνώμονα την ανα άθμιση της προσφερόμενης εκπαίδευσης, 
δίνοντας ώθηση στο ταλέντο των φοιτητών και στην καλύτερη 
ανάπτυ η των δε ιοτήτων και των ικανοτήτων τους
 

Ο Πρόεδρος της ουλής των Αντιπροσώπων, κ  Δημήτρης 
Συλλούρης, αναφέρθηκε στην προσήλωση του ΑΠΚ  στους 
στόχους της αριστείας, της γνώσης και της καινοτομίας και στο 
έργο που επιτελεί, το οποίο το καθιστά αρωγό της Πολιτείας 
και ασικό μοχλό ανάπτυ ης σε όλα τα επίπεδα  οικονομικό, 
κοινωνικό, πολιτιστικό  Απευθυνόμενος στους αποφοίτους 
του ΑΠΚ , ο Πρόεδρος της ουλής επεσήμανε ότι η γνώση 
αποτελεί για τον σύγχρονο άνθρωπο τη μεγαλύτερη επένδυση, 
που δεν τελειώνει ποτέ και είναι συνυφασμένη με τη δια ίου 
πορεία και ουσία του ανθρώπου
 
Α   ΑΠΚ   ΧΙΙ Τ  Α  

  Π   Π  Κ  
Σ  Κ , ο οποίος παρουσίασε στον χαιρετισμό 
του τα πεπραγμένα του Πανεπιστήμιου κατά το  και 
ανάλυσε επιγραμματικά τους στόχους που έχουν τεθεί για την 
επόμενη χρονιά  Σημείωσε το όραμα του ΑΠΚ  να εδραιωθεί 
ως ένα σύγχρονο, πρωτοπόρο και ανθρωποκεντρικό 
Πανεπιστήμιο με κύρος και διεθνή παρουσία και αναγνώριση 
και τη διαρκή επιδίω ή του να ελτιώνει το επίπεδο των 
παρεχόμενων σπουδών και υπηρεσιών προς τους φοιτητές 
του  Σε ιδιαίτερη αναφορά του προς τους αποφοίτους, ο 
Πρύτανης αναφέρθηκε στην Τελετή Αποφοίτησής τους ως 
έναν μόνο σταθμό στο τα ίδι της γνώσης και της δια ίου 
μάθησης  Ευχήθηκε στους αποφοίτους η εμπειρία των 
σπουδών τους στο Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου να είναι 
οδηγός για την προσωπική και επαγγελματική τους πορεία 
και ε έλι η, αλλά και να παραμείνουν κοντά στο πανεπιστήμιό 
τους ως οι καλύτεροι πλέον πρεσ ευτές του στην κοινωνία
 
Την ακαδημα κή αριστεία των αποφοίτων του Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου για την ακαδημα κή χρονιά  
και του έργου του ευρύτερα, επισφράγισαν με χρηματικά 

ρα εία αριστείας ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, 
η Τράπε α Κύπρου, η Ελληνική Τράπε α, η Αστυνομία 
Κύπρου, τα Ελληνικά Πετρέλαια Κύπρου, η Τσιμεντοποιία 

ασιλικού, το δικηγορικό γραφείο ωαννίδης  Δημητρίου, 
ο Κυπριακός μιλος Εκπαιδευτικής Διοίκησης ΚΟΕΔ , το 
ιδιωτικό νοσοκομείο Τίμιος Σταυρός , η Κυπριακή Ένωση 
Προστασίας αλάσσιου Περι άλλοντος  και η 
ασφαλιστική εταιρεία  

ΧΙΙ
Τ  Α

Εκπαιδευτική Έκθεση Αμμοχώστου Παραλίμνι Κύπρος  ανουαρίου

Εκπαιδευτική Έκθεση του υμνασίου υκείου ευκάρων εύκαρα Κύπρος  ανουαρίου

Εκπαιδευτική Έκθεση άρνακας άρνακα Κύπρος  ανουαρίου

Εκπαιδευτική Έκθεση Ομοσπονδίας ονέων Μέσης 
Εκπαίδευσης ευκωσίας

ευκωσία Κύπρος  ανουαρίου

Εκπαίδευση και Καριέρα ευκωσία Κύπρος  ε ρουαρίου

μερίδες ενημέρωσης Σπουδές στην Κύπρο Αλε ανδρούπολη, Κα άλα, εσσαλονίκη Ελλάδα  Μαρτίου

η έκθεση Μεταπτυχιακών Σπουδών Αθήνα Ελλάδα  Απριλίου

Διεθνής Έκθεση Σπουδών εμεσός, Κύπρος  Απριλίου

μερίδα γνωριμίας με τα Δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου ράκλειο, Ελλάδα  ουνίου

εστι άλ  Αθήνα Ελλάδα  ουνίου

μερίδες ενημέρωσης Σπουδές στην Κύπρο ωάννινα, έροια Ελλάδα  ουλίου

η Διεθνής Έκθεση εσσαλονίκης ΔΕ εσσαλονίκη Ελλάδα  Σεπτεμ ρίου

μέρες Καριέρας Αθήνα Ελλάδα  Οκτω ρίου

Διημερίδα ενημέρωσης Σπουδές στην Κύπρο Αθήνα Ελλάδα  Οκτω ρίου

  Η Π   Χ Η

Σ ΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΚΠΑΙ Ε ΤΙΚΕΣ 
ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΤΟ 2019
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ΕΚ ΟΣΕΙΣ
Ενημερωτικές εκδόσεις για το εκπαιδευτικό, ερευνητικό και ευρύτερο έργο του Πανεπιστημίου δημοσιοποιήθηκαν κατά το 

 σε έντυπη και ηφιακή μορφή  Στις εκδόσεις του έτους περιλαμ άνονται, μετα ύ άλλων, ο Οδηγός Σπουδών , 
ενημερωτικά έντυπα για τις τρεις Σχολές και τα προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Πανεπιστήμιο για το εν λόγω ακαδημα κό 
έτος, υλικό για τις διάφορες εκδηλώσεις του Πανεπιστημίου, η έκδοση      ,  , ο 
Οδηγός Εμπειρογνωμόνων του ΑΠΚ  και ενημερωτική έκδοση για το πρόγραμμα , και τα δύο στην ελληνική και αγγλική 
γλώσσα  Μέσα στο  εκδόθηκαν και οι Εκθέσεις Πεπραγμένων του ΑΠΚ  για το έτος  και  

Οι εκδόσεις του ΑΠΚ  είναι ηλεκτρονικά διαθέσιμες στο
 

Μέσα στο έτος , το Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Επικοινωνία και έα Δημοσιογραφία , κυκλοφόρησε τρία νέα τεύχη ,  
και  του περιοδικού δημοσιογραφία  Στόχος του περιοδικού είναι η άρθρωση και η ανάδει η ενός επίκαιρου, ουσιαστικού 
και πλουραλιστικού δημόσιου λόγου  Πρόκειται για περιοδικό που αποτελεί την ελληνική έκδοση του   

, το οποίο εκδίδεται από το     του  , την Πανεπιστημιακή Σχολή των 
Πούλιτ ερ  και υπεύθυνη για την απονομή των ομώνυμων ρα είων και εκδίδεται στα ελληνικά από το ΜΠΣ Επικοινωνία και έα 
Δημοσιογραφία  σε συνεργασία με τις Μεταμεσονύκτιες Εκδόσεις  

 ΙΙ
Τ  Α

 Α  ρα είο Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ύ ους  στη ασιλική Μπάρκα, απόφοιτη 
του Πτυχιακού Προγράμματος Σπουδές στον 
Ελληνικό Πολιτισμό , που πρώτευσε στα προπτυχιακά 
προγράμματα του Πανεπιστημίου

  ρα είο Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας 
ύ ους  στην απόφοιτη του Πτυχιακού 
Προγράμματος Σπουδές στον Ελληνικό Πολιτισμό , 
Ερμοφύλη Σαραντίδου, που συγκέντρωσε τη η 
υ ηλότερη αθμολογία στα πτυχιακά προγράμματα του 
Πανεπιστημίου

 ρα είο Αριστείας από την Αστυνομία Κύπρου ύ ους 
 στην αρά ριστοδούλου που πρώτευσε στο 

Πτυχιακό Πρόγραμμα Αστυνομικές Σπουδές

 ρα είο Αριστείας από την Ελληνική Τράπε α 
Δημόσια Εταιρεία ΤΔ ύ ους  στην Αγγελική 
Τρύφωνος, πρωτεύσασα απόφοιτη του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Τραπε ική και ρηματοοικονομική  
και στην Αφροδίτη Κού ουπου, πρωτεύσασα απόφοιτη 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση 
Επιχειρήσεων  

 ρα είο Αριστείας από το Δικηγορικό ραφείο ωαννίδης 
και Δημητρίου ύ ους  στη ασιλική Μπάρκα, 
πρωτεύσασα του Πτυχιακού Προγράμματος Σπουδές 
στον Ελληνικό Πολιτισμό

 ρα είο Αριστείας από τον Κυπριακό μιλο 
Εκπαιδευτικής Διοίκησης ύ ους  στις Διαμάντω 
Παπαδάκη, ριστίνα εωργίου και εοδώρα Κασκούτη, 
οι οποίες πρώτευσαν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Επιστήμες της Αγωγής

 ρα είο Αριστείας από την Τράπε α Κύπρου ύ ους  
στη ου α Κοφινά του Μεταπτυχιακού προγράμματος 
Δίκαιο της Ευρωπα κής Ένωσης ,  στην Παναγιώτα 
ατ ηνικόλα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Επιστήμες της Αγωγής , στην Ελένη Τσάτσου του 

Μεταπτυχιακού Προγράμματος Διοίκηση Μονάδων 
γείας  και στην ρτεμις Μάνθου του Μεταπτυχιακού 

Προγράμματος Ελληνική λώσσα και ογοτεχνία , οι 
οποίες πρώτευσαν στα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του 
Πανεπιστημίου

 ρα είο Αριστείας από την Κυπριακή Ένωση Προστασίας 
αλάσσιου Περι άλλοντος  συνολικού ύ ους 

 στους ρίστο Ευσταθίου και Μαρία Μιχαηλίδου, 
που πρώτευσαν στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 
Διαχείριση και Προστασία Περι άλλοντος

 ρα είο Αριστείας από την εταιρεία Ελληνικά Πετρέλαια 
Κύπρου  ύ ους  στην Στυλιανή Κυπριανού 
Κανέλλου, που πρώτευσε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα 

   

 ρα είο Αριστείας από το διωτικό οσοκομείο 
Τίμιος Σταυρός  ύ ους  στην Ελένη Τσάτσου,  

πρωτεύσασα του Μεταπτυχιακού Προγράμματος 
Διοίκηση Μονάδων γείας

 ρα είο Αριστείας από την Ασφαλιστική Εταιρεία 
  ύ ους  στον ιάννη Παντελή, που 

πρώτευσε στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διοίκηση 
Τεχνολογία και Ποιότητα

 ρα είο Αριστείας από την εταιρεία Τσιμεντοποιία 
ασιλικού  ύ ους  στην ου α Κοφινά 

του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Δίκαιο της 
Ευρωπα κής Ένωσης , στην Παναγιώτα ατ ηνικόλα 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Επιστήμες της 
Αγωγής  και στην Ελένη Τσάτσου του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος Διοίκηση Μονάδων γείας
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Στη Μονάδα ανήκουν τρεις κύριες αρμοδιότητες

Θ     
  

Με στόχο την ενεργότερη παρουσία του ΑΠΚ  στο 
ακαδημα κό, ερευνητικό και κοινωνικό γίγνεσθαι της χώρας, η 
Μονάδα συνέδραμε στη θεσμοθέτηση επωφελών στρατηγικών 
συνεργασιών και προώθησε τη σύμπρα η του ΑΠΚ  με τους 
Δήμους Πάφου και Αγλαντ ιάς, το ραφείο του Επιτρόπου 
Προεδρίας με κύριο στόχο την υλοποίηση σειράς δράσεων για 
τη  στήρι η των αποδήμων σε ό,τι αφορά τη γλώσσα, την ιστορία 
και τον πολιτισμό  και το δρυμα   στοχεύοντας σε 
δράσεις περι αλλοντικού ενδιαφέροντος  Ακόμη, συντόνισε 
δράσεις του ΑΠΚ  σε διεθνείς οργανισμούς και πανεπιστημιακά 
δίκτυα, στο πλαίσιο της οποίας επιδιώκεται η συμμετοχή 
του Πανεπιστημίου σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά έργα με 
ε ωτερική χρηματοδότηση και η προώθηση θέσεων πολιτικής 
σε ό,τι αφορά ητήματα της ε  αποστάσεως εκπαίδευσης και 
δια ίου μάθησης

σον αφορά στο πρόγραμμα , η Μονάδα συντόνισε 
και οργάνωσε τη συμμετοχή φοιτητών και προσωπικού 
ακαδημα κού, ερευνητικού, διοικητικού  σε δράσεις 

κινητικότητας για σπουδές, πρακτική άσκηση, διδασκαλία ή
και κατάρτιση, με άση διμερείς συμφωνίες με πανεπιστήμια 
και άλλους οργανισμούς του ε ωτερικού  Συγκεντρωτικά, 
εντός του , το ραφείο Κινητικότητας διεκπεραίωσε 
όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για τη φιλο ενία φοιτητών, 
ακαδημα κών και διοικητικών λειτουργών στο ΑΠΚ  και 
για την ε ερχόμενη κινητικότητα οκτώ  φοιτητών και 
προσφάτως αποφοιτήσαντων για σπουδές και πρακτική 
άσκηση, τη διδασκαλία έ ι  ακαδημα κών σε πανεπιστήμια 
του ε ωτερικού και την κατάρτιση έ ι  μελών του προσωπικού 
του ΑΠΚ  στο ε ωτερικό  Τα στοιχεία αυτά αφορούν στη 
συμμετοχή του ΑΠΚ  στο πρόγραμμα  και στη 
συνεργασία του με Ευρωπα κά πανεπιστήμια για το ακαδημα κό 
έτος , κατά τη διάρκεια του οποίου καταγράφηκε 
η έ αρση της πανδημίας του νέου κορονο ού , η 
οποία επηρέασε, λόγω των τα ιδιωτικών περιορισμών, και την 
υλοποίηση δράσεων κινητικότητας  ια τις συγκεκριμένες  
δραστηριότητες κινητικότητας εντός του έτους  διατέθηκε 
προ πολογισμός περίπου  Σε ό,τι αφορά τις δράσεις 
διεθνούς κινητικότητας, στο πλαίσιο των σχετικών έργων του 
ΑΠΚ , την περίοδο , το Πανεπιστήμιο διέθεσε 
κονδύλι ύ ους  για τριάντα τρεις  εισερχόμενες 
και ε ερχόμενες κινητικότητες από προς το ράν, την ορδανία, 
τον ί ανο, την Παλαιστίνη, τη ωσία, την Ουκρανία, τη ότια 
Αφρική και τη Σερ ία  Τέλος, η Μονάδα για έκτο συναπτό έτος 
διοργάνωσε και συντόνισε Ε δομάδα Επιμόρφωσης 

 με τη συμμετοχή είκοσι εννέα  μελών διοικητικού 
προσωπικού ένων Πανεπιστημίων από έντεκα  ευρωπα κές 
χώρες και από πέντε  τρίτες χώρες  

Θ   Π

Στο πεδίο της διασφάλισης και της συνεχούς ελτίωσης της 
ποιότητας του ακαδημα κού, ερευνητικού και διοικητικού 
έργου του Πανεπιστημίου, η Μονάδα διενήργησε την έρευνα 
α ιολόγησης των προγραμμάτων σπουδών, των διδασκόντων 
και των υπηρεσιών του ΑΠΚ  από τους ίδιους τους φοιτητές 
του Πανεπιστημίου, οι οποίοι στο τέλος κάθε ακαδημα κού 
ε αμήνου και ακαδημα κού έτους υπο άλλουν ηλεκτρονικά 
και ανώνυμα την ανατροφοδότησή τους  Κατατέθηκαν και 
αναλύθηκαν τα δεδομένα από περίπου  ερωτηματολόγια 
και συντάχθηκαν εκθέσεις α ιολόγησης για τα  προγράμματα 
σπουδών που λειτούργησαν το ακαδημα κό έτος 

Ακόμη, το ραφείο Διασφάλισης Ποιότητας συνέδραμε στον 
σχεδιασμό νέων προγραμμάτων σπουδών σε προπτυχιακό 
και σε μεταπτυχιακό επίπεδο, τα οποία στοχεύει το ΑΠΚ  
να υπο άλει για πιστοποίηση στον ορέα Διασφάλισης και 
Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης 
Δ Π Α Ε , ώστε να προσφερθούν τα επόμενα δύο ακαδημα κά 

έτη  Ταυτόχρονα, η Μονάδα συνδράμει τα μέλη ΔΕΠ στην 
ετοιμασία του φακέλου για την ε ωτερική α ιολόγηση και 
πιστοποίηση όλων των υφιστάμενων προγραμμάτων σπουδών 
του ΑΠΚ  από τον ορέα Δ Π Α Ε  με χρονικό ορί οντα τον 
Σεπτέμ ριο του  Στο πλαίσιο της διασφάλισης ποιότητας 
μερίμνησε, ακόμη, το ραφείο για την υπο ολή στον ορέα 
όλων των απαιτούμενων εγγράφων και στοιχείων για τα 
προγράμματα σπουδών που λειτουργούν στο ΑΠΚ  

Θ  Α   Ε

Επιφορτισμένη με τη διαχείριση και προ ολή της δημόσιας 
εικόνας του ΑΠΚ , η Μονάδα προχώρησε στον σχεδιασμό 

ηφιακού και την έκδοση έντυπου προωθητικού υλικού για το 
ακαδημα κό έτος , καθώς και άλλων κεντρικών και 
ενημερωτικών εκδόσεων του Πανεπιστημίου  Ακόμη, μερίμνησε 
για την προ ολή του έργου του ΑΠΚ , των Προγραμμάτων 
Σπουδών και του ακαδημα κού και ερευνητικού προσωπικού 
του στον ιστότοπο και στις σελίδες που διατηρεί το Πανεπιστήμιο 
στα Μέσα κοινωνικής δικτύωσης , , , 

 και I , καθώς και με ανακοινώσεις και δελτία τύπου 
στα παραδοσιακά και νέα Μέσα ενημέρωσης σε Κύπρο και 
ε ωτερικό  Με ευρύτερο στόχο την προσέλκυση και διατήρηση 
φοιτητών από τον ελληνόφωνο και όχι μόνο χώρο, η Μονάδα 
συνέδραμε τον Τομέα Προώθησης Προγραμμάτων Σπουδών 
στις δράσεις προ ολής και προώθησης των προγραμμάτων 
σπουδών του Πανεπιστημίου για το ακαδημα κό έτος  
με καταχωρήσεις, δημιουργικά και λοιπό προωθητικό υλικό  

Μ   
Σ  Α  
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ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019



ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟ ΩΝ

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο Τομέας, μέσα στο , 
υλοποίησε τις ακόλουθες δράσεις

 Σχεδίασε, οργάνωσε, υλοποίησε και α ιολόγησε το ετήσιο 
πλάνο προώθησης των Προγραμμάτων Σπουδών  

 Κατήρτισε και επικαιροποίησε τους καταλόγους   
ενδιαφερόμενων αποδεκτών ανά Πρόγραμμα Σπουδών με 
στόχο την έγκυρη και στοχευμένη ενημέρωσή τους για τις 
δυνατότητες σπουδών στο ΑΠΚ

 Προώθησε και πρό αλε διαδικτυακά τα Προγράμματα 
Σπουδών σε ιστοσελίδες, μηχανές ανα ήτησης και Μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης  

 Ανέλυσε τα στατιστικά στοιχεία μέσω   
της χρήσης του ιστοχώρου του Πανεπιστημίου με στόχο την 
α ιολόγηση της αποδοτικότητας των διαδικτυακών ενεργειών 
προώθησης για την πιθανή λή η ελτιωτικών μέτρων

Συγκεκριμένα, για το ακαδημα κό έτος , οι κύριες 
ενέργειες προ ολής του πλάνου προώθησης των Προγραμμάτων 
Σπουδών περιλάμ αναν

 Εταιρικές καταχωρήσεις σε δεκαεπτά  ειδικές εκδόσεις 
κυπριακών εφημερίδων, ε ειδικευμένες εκδόσεις και 
εκδόσεις αφιερωμένες στην εκπαίδευση σε συνεργασία 
με τη Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυ ης και 
Επικοινωνίας

 Προ ολή των Προγραμμάτων Σπουδών του ΑΠΚ  σε 
ιστοτόπους και σε ηλεκτρονικά ευρετήρια προ ολής 
ακαδημα κών ιδρυμάτων, σε σημαντικό αριθμό ενημερωτικών 
πυλών της Κύπρου και της Ελλάδας και ιστοσελίδων, που 
συγκαταλέγονται στις υ ηλότερες σε επισκε ιμότητα, με 
χρήση  ,   και ανάρτησης ενημερωτικών 
μηνυμάτων και δελτίων τύπου  

 Διαφήμιση μέσω  και   με 
ε αιρετική απήχηση κατά την περίοδο υπο ολής αιτήσεων 

,  εκ  περίπου εμφανίσεις και     στο 
 και ,  εκ  περίπου εμφανίσεις και  

   στο   

 Ε ωτερική διαφήμιση  σε  κεντρικά σημεία των 
πόλεων της Κύπρου και σε μέσα ε ωτερικής διαφήμισης σε 
εμπορικά κέντρα  

 Συμμετοχή σε ηλεκτρονικά ευρετήρια ακαδημα κών 
ιδρυμάτων διεθνούς εμ έλειας με ,  εκ  περίπου προ ολές 
και   

 Στοχευμένη αποστολή περισσότερων από  
ηλεκτρονικών μηνυμάτων με ενημερωτικό υλικό για την 
προκήρυ η των αιτήσεων εισδοχής σε υφιστάμενους 
φοιτητές, σε συνεργάτες του Πανεπιστημίου, σε όλους τους 
προηγούμενους υπο ήφιους φοιτητές, σε συνδέσμους 
αποδήμων και σε εκτενείς καταλόγους πιθανών 
ενδιαφερομένων για το ΑΠΚ  και τα προγράμματά του στην 
Κύπρο και στην Ελλάδα όπως π χ  σε επαγγελματικούς 
συνδέσμους, νοσοκομεία, νοσηλευτήρια και κλινικές, φορείς 
επαγγελματιών υγείας, φορείς επαγγελματικής καθοδήγησης, 
οργανισμούς και εταιρείες, σχολεία, υπουργεία, τοπικούς 
φορείς, δήμους, κοινότητες, συνδέσμους, ομίλους, 

ενοδοχειακές μονάδες, μεγάλους ιδιωτικούς οργανισμούς, 
επιστημονικές οργανώσεις, επιμελητήρια, δομές 
απασχόλησης και σταδιοδρομίας ΔΑΣΤΑ  πανεπιστημίων, 
κ λπ

 Συμμετοχή σε δεκατέσσερις  Εκπαιδευτικές Εκθέσεις και 
μερίδες στην Κύπρο και στο ε ωτερικό  Εντός του , 

για πρώτη φορά το ΑΠΚ , σε συνεργασία με το Τεχνολογικό 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, διοργάνωσε ημερίδα γνωριμίας, η 
οποία πραγματοποιήθηκε στο ράκλειο της Κρήτης

 Έρευνα αγοράς και κατάρτιση μελετών σχετικά με το 
εκπαιδευτικό χαρτοφυλάκιο του ΑΠΚ

ΤΟΜΕΑΣ Σ Μ ΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΟΡΩΝ

Κατά τη διάρκεια του  ο Τομέας Συμ άσεων και Προσφορών 
ΤΣΠ  διαχειρίστηκε συνολικά  Αιτήματα Αγοράς, με συνολικό 

ποσό κατακύρωσης περίπου  πλην ΠΑ  και την επιτυχή 
προκήρυ η και ανάθεση οκτώ  Διαγωνισμών ανοικτή διαδικασία, 
συνοπτική διαδικασία, διαδικασία διαπραγμάτευσης άσει του 
άρθρου  του όμου , άσκηση δικαιώματος 
προαίρεσης  με συνολικό ποσό κατακύρωσης περίπου  
πλην ΠΑ  Ακόμη, το ΤΣΠ δημιούργησε και διαχειρίστηκε τους 

αντίστοιχους διοικητικούς φακέλους και παρείχε διοικητική 
υποστήρι η στις πέντε  συνεδρίες του Συμ ουλίου Προσφορών 
μέσα στο έτος  

Εκτός των παραπάνω, ο Τομέας προέ η και στις ακόλουθες 
ενέργειες

 Εναρμόνιση με τη ομοθεσία που προ λέπει τη ύθμιση 
των Διαδικασιών Σύνα ης Δημοσίων Συμ άσεων και 
Συναφή έματα   και αναθεώρηση εσωτερικών 
διαδικασιών και εντύπων

 Παροχή συμ ουλευτικής υποστήρι ης στο προσωπικό και 
διοργάνωση σειράς επιμορφωτικών σεμιναρίων τόσο για 
το νέο ομοθετικό Πλαίσιο των Δημοσίων Συμ άσεων, όσο 
και για τις διαδικασίες ετοιμασίας και υλοποίησης Αιτημάτων 
Αγοράς

 Συμμετοχή σε επιτροπές προδιαγραφών για την ετοιμασία των 
εγγράφων διαγωνισμών, την προκήρυ η και τον συντονισμό 
της διενέργειάς τους, τη γνωστοποίηση αποτελεσμάτων, την 
ετοιμασία και υπογραφή των σχετικών συμ άσεων, καθώς 
και την παροχή υποστήρι ης στις οργανωτικές οντότητες 
του ιδρύματος για την εκτέλεση αιτημάτων που αφορούν σε 
προμήθειες, υπηρεσίες και έργα μέσω προσφορών

 ραμματειακή διοικητική υποστήρι η του Συμ ουλίου 
Προσφορών

ΓΡΑ ΕΙΟ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΠΟ ΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΣ Α ΕΙΑΣ

Το ραφείο, υπεύθυνο για ητήματα ασφάλειας και υγείας στον 
χώρο εργασίας, συνέδραμε το έργο των Ομάδων Πυρασφάλειας 
του Πανεπιστημίου και πραγματοποίησε ασκήσεις ετοιμότητας 
τόσο για τη ελτίωση της ανταπόκρισης του προσωπικού σε 
περίπτωση έκτακτου γεγονότος, όσο και για την ευαισθητοποίησή 
του σε θέματα εκτάκτων περιστατικών  Ακόμη, το ραφείο 
ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες συντηρήσεις μηχανημάτων και 
ε οπλισμού μέσα στο έτος

Μ  Ε  Μ  
Κ   

Ειδικότερα, η Μονάδα Έρευνας

 ποστηρί ει τα μέλη ΔΕΠ και τους ερευνητές του 
ΑΠΚ  για την υπο ολή ερευνητικών προτάσεων και 
την παρακολούθηση της υλοποίησης των έργων που 
λαμ άνουν χρηματοδότηση

 Συμμετέχει σε ημερίδες σεμινάρια για θέματα έρευνας, 
καινοτομίας και διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό 
κόσμο

 Συνεργά εται με το Ευρωπα κό ραφείο Κύπρου και με 
άλλα ε ειδικευμένα δίκτυα για παροχή ε ειδικευμένης 
συμ ουλευτικής υποστήρι ης προς το ερευνητικό 
δυναμικό του ΑΠΚ  σε θέματα σύντα ης ερευνητικών 
προτάσεων και ε εύρεσης ερευνητικών συνεργατών

Κατά το έτος 

 ποστήρι ε την υλοποίηση δεκαοκτώ  ερευνητικών 
δραστηριοτήτων με εσωτερική χρηματοδότηση, πέντε 

 εσωτερικών ερευνητικών έργων και έντεκα  νέων 
ε ωτερικών ερευνητικών έργων, από τα οποία τα έ ι  
χρηματοδοτούνται από προγράμματα της Ευρωπα κής 
Ένωσης και τα πέντε  από το δρυμα Έρευνας και 
Καινοτομίας της Κυπριακής Δημοκρατίας  

 Συνέ αλε στην προετοιμασία από ερευνητικές ομάδες του 
ΑΠΚ  εικοσιπέντε  προτάσεων για χρηματοδότηση 
από Ευρωπα κά και διεθνή ερευνητικά προγράμματα  

 ποστήρι ε την υπο ολή τεσσάρων  προτάσεων στο 
δρυμα Έρευνας και Καινοτομίας και μίας  πρότασης που 
υπε λήθη σε άλλον φορέα της Κυπριακής Δημοκρατίας  

Ακόμη, το προσωπικό της Μονάδας, σε συνεργασία με τον 
Τομέα Ανθρώπινου Δυναμικού, συνέδραμε τα μέλη ΔΕΠ στην 
προκήρυ η θέσεων και στην πρόσλη η ερευνητών σε έργα 
που υλοποιούνται στο ΑΠΚ  

Επιπρόσθετα των παραπάνω, η Μονάδα συμμετείχε

 στο έργο Μίσθωση πηρεσιών Τεχνικών Εμπειρογνωμόνων 
για το Σχέδιο Ενίσχυσης της Επιχειρηματικής Καινοτομίας  
του υπουργείου Εμπορίου, Ενέργειας, ιομηχανίας και 
Τουρισμού, 

 στις δραστηριότητες του έργου του ραφείου Διασύνδεσης 
του ΑΠΚ , υπό την εποπτεία της Μονάδας ποστήρι ης 

οιτητών και Προγραμμάτων Σπουδών, 

 στην οργανωτική ομάδα για τη συμμετοχή των Εργαστηρίων 
πολογιστικής όησης και Διαχείρισης ερσαίων 

Οικοσυστημάτων του Πανεπιστημίου και του Ερευνητικού 
Κέντρου Αλγοριθμικής Διαφάνειας , το οποίο εδρεύει 
στο ΑΠΚ  στη ραδιά του Ερευνητή ,

 σε διάφορες Επιτροπές και Οργανισμούς Ευρωπα κό 
ραφείο Κύπρου, I , ενική Διεύθυνση Ευρωπα κών 

Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυ ης, Επιτροπή 
Α ιολόγησης του Προγράμματος εολαία και του 
Ευρωπα κού Σώματος Αλληλεγγύης , 

 στη διοργάνωση εκδήλωσης με τίτλο  αποτελεσματική 
επικοινωνία των ευρωπα κών πολιτικών και προγραμμάτων 
στην κοινή γνώμη , στο πλαίσιο ερευνητικού έργου που 
χρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Συνοχής   
της Ε Ε , 

 στη διαπανεπιστημιακή επιτροπή υπό την Εθνική Επιτροπή 
Έρευνας και το δρυμα Έρευνας και Καινοτομίας για τη 
δημιουργία και λειτουργία Ενιαίου Κεντρικού ραφείου 
Μεταφοράς Τεχνολογίας στην Κύπρο, 

 στις προπαρασκευαστικές διαδικασίες για τη δημιουργία 
κέντρων ε υπηρέτησης του Προγράμματος  για την 
Κινητικότητα των Ερευνητών στην Κύπρο, από πανεπιστήμια 
και ερευνητικούς φορείς,

 στη διοργάνωση σεμιναρίου ενημέρωσης των μελών ΔΕΠ και 
των ερευνητών του Πανεπιστημίου για τις κεντρικές δράσεις 
του Προγράμματος ,

 στην Ομάδα Εργασίας για την ετοιμασία και λειτουργία 
Ενιαίας ηφιακής ύρας στην Κυπριακή Δημοκρατία με 
σκοπό την ενημέρωση του κοινού για τις εργασίες των 
κρατικών φορέων, υπό την προεδρία του υπουργείου 
Ενέργειας, Εμπορίου και ιομηχανίας και Τουρισμού

 Μονάδα έχει ως κύριες αρμοδιότητες   τον εντοπισμό χρηματοδοτικών ευκαιριών, την παροχή πλήρους και έγκυρης ενημέρωσης 

στο ερευνητικό δυναμικό και τη δημιουργία των προ ποθέσεων για τη συμμετοχή του ΑΠΚ  σε ερευνητικά έργα με ε ωτερική 

χρηματοδότηση,   την οργάνωση νέων και ή την επέκταση των ερευνητικών υποδομών και της ερευνητικής άσης του και  τη 

διοικητική υποστήρι η και διαχείριση των ερευνητικών έργων που εκπονούνται με εσωτερική και με ε ωτερική χρηματοδότηση

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019
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ΟΓΙΣΤΗΡΙΟ

Κύριες αρμοδιότητες του ογιστηρίου αποτελούν η σύντα η 
και η παρακολούθηση της υλοποίησης του προ πολογισμού 
του Πανεπιστημίου, η διεκπεραίωση των δαπανών και των 
εισπρά εων, η διαχείριση των οικονομικών θεμάτων των 
φοιτητών, η μισθοδοσία του προσωπικού και η λογιστική 
διαχείριση των προγραμμάτων σπουδών, των ερευνητικών, 
αναπτυ ιακών και άλλων έργων του Πανεπιστημίου, τα οποία 
υλοποιούνται με εσωτερική ή ε ωτερική χρηματοδότηση  
Επίσης, προσωπικό του ογιστηρίου συμμετέχει στις εργασίες 
της Επιτροπής Οικονομικών και Προσωπικού, Κτιρίων και 
Ασφάλειας του ΑΠΚ

Κατά τη διάρκεια του , το ογιστήριο  α  υλοποίησε 
διαδικασίες που αφορούν στον κύκλο της οικονομικής 
διαχείρισης των φοιτητών,  υποστήρι ε την εφαρμογή του 
συστήματος  στις λογιστικές διαδικασίες στο πλαίσιο του 
συγχρηματοδοτούμενου έργου  και γ  συνέχισε 
να συμ άλλει τα μέγιστα στη σύντα η προδιαγραφών για 
διαγωνισμούς δημοσίων συμ άσεων και στην υλοποίησή τους

Μ  Ο
 

Γ  Ε
Το ραφείο Εκδηλώσεων είναι υπεύθυνο για τη διοργάνωση 
των κεντρικών εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου και για την 
υποστήρι η εκδηλώσεων που διοργανώνουν τα Προγράμματα 
Σπουδών και οι Σχολές του  Κατά το  το ραφείο  

 ποστήρι ε τη διοργάνωση ημερίδων, διαλέ εων και άλλων 
εκδηλώσεων, που διοργάνωσε το ΑΠΚ   

 Είχε την κύρια ευθύνη για τη διοργάνωση της  
Τελετής Αποφοίτησης , την παρουσίαση του 
μεταμοντέρνου κωμειδυλλίου Ο ταραχώδης ίος της 

ιρίκας Σ άιτσερ  σε άρνακα και ονδίνο σε συνεργασία 
με τον Δήμο άρνακας και την πατη Αρμοστεία της 
Κυπριακής Δημοκρατίας στο νωμένο ασίλειο αντίστοιχα, 
της ης Διημερίδας Τμημάτων ραφείων Διεθνών  
Δημοσίων Σχέσεων και Ευρωπα κών Εκπαιδευτικών 
Προγραμμάτων των Ελληνικών ΑΕ  με τη συμμετοχή  
εκπρ σώπων από  ελληνικά και  Κυπριακά Πανεπιστήμια 
και από  φορείς οργανισμούς και εταιρείες  Επίσης, είχε 
την ευθύνη της διοργάνωσης του Ορατορίου το Α Ο  
ΕΣΤ , το οποίο ερμήνευσαν οι χορωδίες   
της Αυστρίας και   , με εικοσαμελή 
ορχήστρα δωματίου με τη συμμετοχή των κατα ιωμένων 
καλλιτεχνών ιώργου Καλογήρου, Ανδρέα ένιου και 

εοκλή εοκλέους   διεύθυνση της ορχήστρας ανήκε 
στον πολυ ρα ευμένο Κωνσταντίνο Δημηνάκη, έναν από 
τους πλέον ανερχόμενους μαέστρους της νέας γενιάς, με 
έδρα την Αυστρία  

 ποστήρι ε την οργάνωση της Σειράς Διαλέ εων Ανοικτού 
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία πραγματοποιείται στο Σπίτι 
της Κύπρου στην Αθήνα με τη συνεργασία της Πρεσ είας 
της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Αθήνα και του Ελληνικού 
Πολιτιστικού Ομίλου Κυπρίων Ελλάδας ΕΠΟΚ  

Ακόμη, το ραφείο διαχειρί εται νομικά θέματα που αφορούν 
τη λειτουργία του ΑΠΚ  νόμοι, κανονισμοί κ ο κ

ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ  ΝΑΜΙΚΟ

Κατά τη διάρκεια του , ο Τομέας Ανθρώπινου Δυναμικού 
διεκπεραίωσε τις διαδικασίες προκήρυ ης και προσλή εων 
ακαδημα κού προσωπικού και ερευνητών σε συνεργασία με τη 
Μονάδα Έρευνας Καινοτομίας και Διασύνδεσης  

Συγκεκριμένα, ολοκλήρωσε   

 την πλήρωση θέσεων μελών Συνεργα όμενου Εκπαιδευτικού 
Προσωπικού ΣΕΠ  σε πέντε  Προγράμματα Σπουδών για τα 
ακαδημα κά έτη  και  και την πρόσλη η, 
σύμφωνα με προηγούμενες σχετικές προκηρύ εις,  
μελών ΣΕΠ για το ακαδημα κό έτος 

 τις διαδικασίες για την έγκριση και δημοσίευση θέσεων 
απόσπασης προσωπικού της Δημόσιας πηρεσίας ή και 
Οργανισμών Δημοσίου Δικαίου προς το ΑΠΚ  

 τις διαδικασίες για την παροχή υπηρεσιών από εννέα  
φοιτητές του ΑΠΚ  σε διάφορες Διοικητικές Μονάδες και 
ε έδωσε ανάλογη προκήρυ η για το έτος 

Επιπρόσθετα, ο Τομέας ικανοποίησε αιτήματα του διοικητικού 
προσωπικού του Πανεπιστημίου σχετικά με την επιμόρφωσή 
του σε ατομικό επίπεδο, αλλά και ενδο επιχειρησιακά, ετοίμασε 

ε αιώσεις απασχόλησης για το μόνιμο και μη μόνιμο προσωπικό, 
διαχειρίστηκε τις αλλαγές στο εργασιακό προφίλ άδειες, 
παροχές, ιατρική περίθαλ η, προγράμματα κατάρτισης και 
εκπαίδευσης, κ λπ  και  οργάνωσε τρία  ενδοεπιχειρησιακά 
σεμινάρια κατάρτισης

ΤΟΜΕΑΣ ΜΕ ΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΙ ΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Ο Τομέας ασχολήθηκε με μελέτες, αναλύσεις, προ λέ εις 
και κοστολογήσεις, οι οποίες υπο οηθούν την κατάρτιση 
του προ πολογισμού του Πανεπιστημίου από το ογιστήριο 
και παράλληλα συμ άλλουν στην α ιολόγηση σεναρίων 

ραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης ανάπτυ ης του ΑΠΚ  

Επιπλέον, ο Τομέας προχώρησε σε προ λέ εις αναγκών και 
ασκήσεις ανάλυσης ευαισθησίας για λή η διοικητικών και 
άλλων αποφάσεων, ολοκλήρωσε άλλα ε ειδικευμένα στο 
συγκεκριμένο πεδίο έργα και διαχειρίστηκε τις ασφάλειες του 
Πανεπιστημίου Ευθύνης εργοδότη, Αστικής ευθύνης κ λπ

Κ  Γ
 Α

Κύρια ευθύνη της Κεντρικής ραμματείας αποτελεί η τήρηση 
πρακτικών από τις συνεδρίες του Συμ ουλίου, της Συγκλήτου 
και άλλων Επιτροπών του Πανεπιστημίου, η κωδικοποίηση 
και η κοινοποίηση στο προσωπικό του ΑΠΚ  των σχετικών 
αποφάσεων και η παρακολούθηση της υλοποίησής τους  
Ταυτόχρονα, το προσωπικό παρέχει γραμματειακή και 
διοικητική υποστήρι η στα ακόλουθα ργανα Διοίκησης του 
Πανεπιστημίου  Συμ ούλιο, Σύγκλητος, Πρυτανικό Συμ ούλιο, 
Επιτροπή Ελέγχου και Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου 
Ακαδημα κών ποθέσεων  

Μέσα στο έτος, η Κεντρική ραμματεία υποστήρι ε τις 
ακόλουθες εκλογικές διαδικασίες  εκλογή Κοσμήτορα της 
Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης  και 

 και Αναπληρωτή Κοσμήτορα , εκλογή 
Εκπροσώπου της ίδιας Σχολής στη Σύγκλητο , 
εκλογή δύο  Εκπροσώπων του διοικητικού προσωπικού 
στη Διαχειριστική Επιτροπή του Σχεδίου Συμπληρωματικής 
ατροφαρμακευτικής Περίθαλ ης  και εκλογή 

Εκπροσώπου της Σχολής Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών 
Επιστημών στη Σύγκλητο 

Το Αρχείο έχει την ευθύνη της διαχείρισης της εσωτερικής και 
ε ωτερικής αλληλογραφίας του ΑΠΚ  και τήρησε τα αρχεία 
των Συνόδων του Συμ ουλίου και της Συγκλήτου και την 
αλληλογραφία για το 
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 πηρεσία Πληροφορικής και Τεχνολογίας, έχοντας 
ως κύριες αρμοδιότητες τη μέριμνα για τις τεχνολογικές 
υποδομές και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του 
Πανεπιστημίου, τη διαχείριση των κεντρικών υποδομών των 
Κέντρων Δεδομένων, την υποστήρι η της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και την υλοποίηση νέων συστημάτων, 
επικέντρωσε τις ενέργειές της το έτος  στην ενίσχυση 
των τεχνολογικών υποδομών του ΑΠΚ , στην υλοποίηση 
πρωτο ουλιών για την Ανοικτή Πρόσ αση και τα Ανοιχτά 
Δεδομένα και στην επέκταση των πεδίων συνεργασίας 
μετα ύ των δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου

ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Ε ΑΡΜΟΓΩΝ

Κατά το  ο Τομέας Κεντρικών Εφαρμογών επικεντρώθηκε 
στη διαχείριση και την υποστήρι η της λειτουργίας των δύο 
κεντρικών συστημάτων πληροφορικής του ΑΠΚ  

 το Ολοκληρωμένο Σύστημα Οικονομικής και Διοικητικής 
Διαχείρισης  και 

 το Σύστημα Διαχείρισης οιτητικών Στοιχείων  

Τα δύο συστήματα αυτά υποστηρί ουν συνδυαστικά το 
σύνολο των διαδικασιών της διοικητικής και οικονομικής 
λειτουργίας του Πανεπιστημίου και υλοποιήθηκαν στο 
πλαίσιο του έργου Ανάπτυ η των Τεχνολογικών ποδομών 
του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου , το 
οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπα κό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυ ης ΕΤΠΑ  
 
Οι ασικές υπηρεσίες που παρέχονται από το Ολοκληρωμένο 
Σύστημα Οικονομικής και Διοικητικής Διαχείρισης  
περιλαμ άνουν

 Οικονομική και ογιστική Διαχείριση

 Διαχείριση Προ πολογισμών

 Διαχείριση Προσφορών και Παραγγελιών Αγορών 

 Διαχείριση Ερευνητικών Προγραμμάτων

 Διαχείριση ορηγιών Επιχορηγήσεων 

 Διαχείριση Αποθηκών και Αποθεμάτων

 Διαχείριση Ανθρώπινων Πόρων 

 πηρεσίες προς το προσωπικό του ΑΠΚ

  διαδικτυακή εργοδότηση  

Το Σύστημα Διαχείρισης οιτητικών Στοιχείων  
υποστηρί ει ολόκληρο τον κύκλο ωής ενός φοιτητή στο 
Πανεπιστήμιο  Οι ασικές υπηρεσίες περιλαμ άνουν

 Προσέλκυση και Εγγραφή οιτητών

 ποστήρι η Ακαδημα κής Πορείας και Τήρηση Μητρώου 
οιτητικών Στοιχείων 

 Οικονομική Διαχείριση οιτητών

 πηρεσίες Αποφοίτων

 πηρεσίες προς φοιτητές, διδάσκοντες, υπο ηφίους και 
αποφοίτους

 Διασύνδεση με την Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης  

Επιπρόσθετα, ο Τομέας Κεντρικών Εφαρμογών παρείχε 
τεχνική υποστήρι η και σε άλλα συστήματα των οικονομικών 
υπηρεσιών π χ  Σύστημα Μισθοδοσίας  και συμμετείχε 
στην ανάλυση αναγκών, την ετοιμασία προδιαγραφών, την 
προκήρυ η α ιολόγηση, κατακύρωση, παραλα ή προμηθειών 
και υπηρεσιών, καθώς και στην εκπόνηση μελετών σχετικών με 
τις αρμοδιότητές του  

ΤΟΜΕΑΣ ΙΚΤ ΩΝ ΚΑΙ ΑΣ Α ΕΙΑΣ 

Ο Τομέας Δικτύων και Ασφάλειας έχει τη γενική ευθύνη 
για  α  τον σχεδιασμό, την υλοποίηση, τη λειτουργία και την 
ασφάλεια των δικτύων δεδομένων και τηλεφωνίας του ΑΠΚ , 

 την υποστήρι η προς την Πανεπιστημιακή Κοινότητα για την 
εκτέλεση του ακαδημα κού, ερευνητικού και διοικητικού της 
έργου και γ  τη συντήρηση των υποδομών και την ανα άθμιση 
των σχετικών υπηρεσιών  

Εντός του  συνεχίστηκε η ανα άθμιση των υποδομών 
δικτύων δεδομένων του ΑΠΚ  και ο εμπλουτισμός τους με νέες 
υπηρεσίες  Επιπρόσθετα, ο Τομέας συνέχισε την υλοποίηση 
των επιχειρησιακών του πλάνων με άση το στρατηγικό σχέδιο 
του Πανεπιστημίου και υλοποίησε, εντός χρονοδιαγραμμάτων, 
αριθμό επιχειρησιακών έργων

ΤΟΜΕΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ Σ ΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΣΤΗΡΙ ΗΣ

Ο Τομέας Κεντρικών Συστημάτων και ποστήρι ης έχει υπό την 
ευθύνη του την προμήθεια, την εγκατάσταση, τη διαμόρφωση 
και την εύρυθμη λειτουργία των κεντρικών συστημάτων και 
των υποδομών πληροφορικής του Πανεπιστημίου  Κατά το 
έτος  ο Τομέας προχώρησε σε επέκταση και ανα άθμιση 
του περι άλλοντος εικονικών ε υπηρετητών και ανα άθμισε 
την υφιστάμενη λύση εφεδρικών αντιγράφων  Το ραφείο 

ποστήρι ης ρηστών  ανταποκρίθηκε σε όλα τα 
αιτήματα πληροφορικής υποστήρι ης των διδασκόντων, των 
φοιτητών και του προσωπικού του δρύματος μέσα στο έτος

ΤΟΜΕΑΣ ΤΗ ΕΚΠΑΙ Ε ΣΗΣ
ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Η ΙΑΚΟ  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ο Τομέας έχει την ευθύνη, μετα ύ άλλων, για την ανάπτυ η, 
υποστήρι η και συντήρηση της Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης 

, του Συστήματος Διαχείρισης ι λιοθήκης, του 
ηφιακού Αποθετηρίου Κυ έλη και του ιστοχώρου του 

Πανεπιστημίου
 
Ειδικότερα, μέσα στο  ο Τομέας εστίασε τις δράσεις του 
ως ε ής

Π  Τ  

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανα άθμισης των υπηρεσιών της 
Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης , δημιουργήθηκε και 
εγκαταστάθηκε νέο σχεδιαστικό πρότυπο, ενώ διε ήχθησαν 
δοκιμές της νέας έκδοσης του λογισμικού , η οποία 
παρέχει σημαντικές ελτιώσεις στην εμπειρία του χρήστη και 
στις παρεχόμενες λειτουργίες   νέα έκδοση του λογισμικού 
προγραμματί εται να εισαχθεί στο περι άλλον της Πλατφόρμας 
εντός του  Το  έγινε, επίσης, λειτουργική α ιολόγηση 
της νέας έκδοσης του λογισμικού   

, η οποία λειτουργεί με τη χρήση κάποιου φυλλομετρητή, 
χωρίς την ανάγκη εγκατάστασης λογισμικού  Το εν λόγω 
εργαλείο αναμένεται να εισαχθεί στο περι άλλον της 
Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης  εντός του  Ακόμη, 
η Πλατφόρμα ίντεο ανα αθμίστηκε στην τελευταία διαθέσιμη 
έκδοση, η οποία προσφέρει, μετα ύ άλλων, πλήρη υποστήρι η 
επε εργασίας μέσω  και δυνατότητα για εικονική 
ενάγηση και πλοήγηση στο περι άλλον της Πλατφόρμας για 

νέους και υφιστάμενους χρήστες  

Ν   Π

Ο Τομέας είχε την ευθύνη της δημιουργίας της τεχνικής 
υποδομής για τον σχεδιασμό και τη λειτουργία του νέου 
ιστοχώρου του ΑΠΚ  Συγκεκριμένα, εργάστηκε για την 
εφαρμογή του σχεδιαστικού προτύπου και την υλοποίηση της 
δομής του ιστοχώρου σε συνεργασία με άλλες διοικητικές 
μονάδες και υποστήρι ε και εκπαίδευσε την ομάδα 
περιεχομένου

Α  Κ

 νέα έκδοση του δρυματικού Αποθετηρίου Κυ έλη, που 
στηρί εται στην τελευταία έκδοση του ελεύθερου λογισμικού 
και λογισμικού ανοικτού κώδικα , έγινε, μέσα στο έτος, 
προσ άσιμη στο ευρύ κοινό  

Ε    

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των φοιτητών και του προσωπικού 
του ΑΠΚ  στα εργαλεία τηλεκπαίδευσης του Πανεπιστημίου, 
ο Τομέας επικαιροποίησε και ενίσχυσε το εκπαιδευτικό υλικό 
των εματικών Ενοτήτων των διαδικτυακών προγραμμάτων 
Εκπαίδευση Διδακτικού Προσωπικού  και Εκπαίδευση 
οιτητών  Οι εματικές αυτές Ενότητες περιλαμ άνουν 

πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό αναφορικά με τις αρχές της ε  
αποστάσεως εκπαίδευσης και επί μέρους δραστηριότητες, οι 
οποίες στοχεύουν στη έλτιστη α ιοποίηση των υπηρεσιών της 
Πλατφόρμας Τηλεκπαίδευσης 

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟ

'(

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019



 ι λιοθήκη του ΑΠΚ  συμ άλλει καθοριστικά στην κάλυ η των 
αναγκών επιστημονικής πληροφόρησης της πανεπιστημιακής 
κοινότητας και στην υποστήρι η του διδακτικού και ερευνητικού 
της έργου  Επιπρόσθετα, ε υπηρετεί και ε ωτερικούς χρήστες 
με ευκαιρίες δανεισμού ι λίων  

 συνεχής ανάπτυ η της ι λιοθήκης, σε συνδυασμό με 
την ενεργό συνεισφορά της για την προώθηση της Ανοικτής 
Πρόσ ασης και με τη συμμετοχή της στη μη κερδοσκοπική 
εταιρεία της Κοινοπρα ίας Κυπριακών ι λιοθηκών ΚΚυ , 
συμ άλλουν στην κατα ίωσή της ως μια από τις πιο σημαντικές 

ι λιοθήκες στη χώρα  

όγω της ε  αποστάσεως εκπαιδευτικής μεθοδολογίας του 
ΑΠΚ , οι συλλογές της ι λιοθήκης εμπλουτί ονται κάθε χρόνο 
με έμφαση στο ηφιακό υλικό και η έντυπη και η ηλεκτρονική

ηφιακή συλλογή της είναι πλήρως αυτοματοποιημένες και 
οργανωμένες με άση διεθνή ι λιοθηκονομικά πρότυπα
 
Το έτος , προστέθηκαν στη συμ ατική συλλογή  νέοι 
τίτλοι ι λίων  Οι  προήλθαν από αγορές των Προγραμμάτων 
Σπουδών του ΑΠΚ , οι  από διάφορες δωρεές κυρίως ι λία, 
αλλά και περιοδικά, χάρτες και V , ενώ  τίτλοι αφορούσαν 
αγορές εκπαιδευτικού υλικού στο πλαίσιο υλοποίησης 
ερευνητικών έργων  Ο  νέες αυτές προσθήκες ανέ ασαν το 
σύνολο της συμ ατικής συλλογής της ι λιοθήκης στα  
αντίτυπα  

 συλλογή ηλεκτρονικών περιοδικών περιλάμ ανε περίπου 
 τίτλους ηλεκτρονικών τεκμηρίων από συνδρομές, οι 

οποίες αντιστοιχούν σε  

174
 

εκ των οποίων οι  είναι πλήρους κειμένου   

303 357
Τ  Η   

219
Σ   

   ,  ,  V

15 131
Π  Σ  

  

2 902 000
  Α   Α  Π

Οι εγγεγραμμένοι χρήστες   ανήλθαν το  σε  Κατά τη 
διάρκεια του έτους έγιναν συνολικά  πρά εις δανεισμού 

ι λίων και άλλου υλικού και διοργανώθηκαν από τη ι λιοθήκη 
δύο  ομαδικά σεμινάρια εκπαίδευσης για την α ιοποίηση των 
υπηρεσιών που προσφέρει στην πανεπιστημιακή κοινότητα  

Με στόχο την υποστήρι η ειδικών ομάδων χρηστών, όπως οι 
φοιτητές με προ λήματα όρασης, η ι λιοθήκη διαμόρφωσε 
κατάλληλα εγχειρίδια υποχρεωτικής ι λιογραφίας των 
προγραμμάτων σπουδών του Πανεπιστημίου για το ακαδημα κό 
έτος , ώστε αυτά να είναι συμ ατά με εργαλεία 
ηλεκτρονικής ανάγνωσης για την υποστήρι η των εν λόγω 
φοιτητών

 ι λιοθήκη συνέχισε τη στενή της συνεργασία με την 
Κοινοπρα ία Κυπριακών ι λιοθηκών ΚΚυ , διατηρώντας 
το μεγαλύτερο μέρος των συνδρομών της σε ηλεκτρονικές 

άσεις δεδομένων, ηλεκτρονικά περιοδικά, ηλεκτρονικά ι λία 
και πρακτικά συνεδρίων, με στόχο την αποτελεσματικότερη και 
από κοινού ε υπηρέτηση των χρηστών της ΚΚυ  Ταυτόχρονα, 
συνέ αλε στον εμπλουτισμό του Συλλογικού Καταλόγου 
Κυπριακών ι λιοθηκών ΣΚαΚυ , ο οποίος το  παρείχε 
πρόσ αση σε  Κυπριακές ι λιοθήκες   

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανα άθμισης και επέκτασης των 
υπηρεσιών της προς τα μέλη της Πανεπιστημιακής κοινότητας, 
η ι λιοθήκη λειτουργεί το δρυματικό Αποθετήριο Κυ έλη , 
που συγκεντρώνει υλικό σε τρεις  ά ονες και έχει στόχο την 
προ ολή

 των υπο ληθείσων πτυχιακών και μεταπτυχιακών εργασιών 
και των διδακτορικών διατρι ών του δρύματος, 

 μικρού αριθμού αποσπασματικών κειμένων αρχείων 
υπό μορφή ηφιακών Συλλογών, οι οποίες ευγενώς 
παραχωρήθηκαν στο Πανεπιστήμιο, και

 της ερευνητικής ι λιογραφίας  που παράγεται από το 
ακαδημα κό και ερευνητικό προσωπικό του ιδρύματος και 
πρώτο δημοσιεύεται σε έγκριτα, επιστημονικά περιοδικά  

Με άση τα δεδομένα στις , στην Κυ έλη  
φιλο ενούνται  διδακτορικά πονήματα,  μεταπτυχιακές 
διατρι ές και  πτυχιακές εργασίες, στις οποίες πρόσ αση 
επί του παρόντος παρέχεται μόνο στην Ακαδημα κή Κοινότητα 
του Πανεπιστημίου  Στο πλαίσιο της ανάπτυ ης ηφιακών 
συλλογών γενικού ενδιαφέροντος, φιλο ενούνται ακόμη  
τεκμήρια ανοικτής πρόσ ασης για το ευρύ κοινό  
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 Μονάδα έχει ως κύριες αρμοδιότητες τη διοικητική 
υποστήρι η των Προγραμμάτων Σπουδών και των φοιτητών του 
ΑΠΚ  Στις αρμοδιότητες αυτές περιλαμ άνονται  

 οι διαδικασίες προκήρυ ης προγραμμάτων σπουδών και 
υπο ολής αιτήσεων υπο ηφίων φοιτητών, 

 η υποστήρι η των διαδικασιών φοίτησης από την εισδοχή 
μέχρι και την αποφοίτηση  και 

 η επικοινωνία για θέματα φοίτησης και σπουδών με τη 
φοιτητική κοινότητα, τους υπο ήφιους φοιτητές και το 
ενδιαφερόμενο για το ΑΠΚ  κοινό  

Κατά το , η Μονάδα έπρα ε τα παρακάτω

 Προκήρυ ε τα Προγράμματα Σπουδών που προσφέρθηκαν 
για το ακαδημα κό έτος  και ε υπηρέτησε τους 
υπο ήφιους φοιτητές  

 Ολοκλήρωσε τη διαδικασία εγγραφών των νεοεισερχομένων 
για το ακαδημα κό έτος  φοιτητών και των 
υφιστάμενων φοιτητών σε εματικές Ενότητες  

 Κατήρτισε το Ακαδημα κό μερολόγιο για το ακαδημα κό έτος 
 

 Οργάνωσε τη διε αγωγή των ομαδικών συμ ουλευτικών 
συναντήσεων  

 Οργάνωσε και διασφάλισε την ομαλή διε αγωγή των 
ε ετάσεων  

 Ε έδωσε τους τίτλους σπουδών για τους απόφοιτους του 
ακαδημα κού έτους  και συνέ αλε στην οργάνωση 
και διε αγωγή της  ελετής ποφοίτησης του Πανεπιστημίου  

 Ε υπηρέτησε τις πολλαπλές και διαφοροποιημένες ανάγκες 
των Προγραμμάτων Σπουδών, παρέχοντας διοικητική 
υποστήρι η στα μέλη ΔΕΠ και ΣΕΠ που είχαν την εποπτεία των 
τμημάτων που λειτούργησαν το ακαδημα κό έτος  

 ποστήρι ε τους ακαδημα κούς υπευθύνους των 
προγραμμάτων σπουδών σε θέματα εφαρμογής του 
Ευρωπα κού Συστήματος Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων 

 

 Διεκπεραίωσε τα αιτήματα που υπέ αλαν οι φοιτητές μέσα στο 
έτος  

 Ετοίμασε σχετικές και ε ειδικευμένες στατιστικές αναφορές 
για τα προγράμματα σπουδών  

ΓΡΑ ΕΙΟ ΑΠΟ ΟΙΤΩΝ 

Στόχος του ραφείου Αποφοίτων είναι

 η ενίσχυση των σχέσεων και της αλληλεπίδρασης και 
συνεργασίας του Πανεπιστημίου και των αποφοίτων του  

 η ενθάρρυνση των επαγγελματικών, ακαδημα κών και 
κοινωνικών σχέσεων των μελών του, μέσα από εκδηλώσεις, 
δράσεις και δραστηριότητες, οι οποίες επικεντρώνονται στην 
προσφορά παροχών και ωφελημάτων στους αποφοίτους του 
ΑΠΚ  

Ειδικότερα, το  το προσωπικό του ραφείου επικέντρωσε 
τις ενέργειές του στα ε ής

 Επικαιροποίησε το αρχείο αποφοίτων

 Ε έδωσε και απέστειλε την Κάρτα Απόφοιτου του ΑΠΚ  
σε όλους τους δικαιούχους

 Διοργάνωσε Εργαστήριο Συγγραφής ιογραφικού 
Σημειώματος  σε συνεργασία με το ραφείο 
Διασύνδεσης  

 Διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις πολιτιστικού χαρακτήρα 
στην Κύπρο και στην Ελλάδα για τους απόφοιτους και 
φίλους του Πανεπιστημίου  

 Διοργάνωσε δύο εκδηλώσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα 
στο Μουσείο Παραμυθιού για τους απόφοιτους του ΑΠΚ  
και τα παιδιά τους

 Εμπλούτισε το Πακέτο Προνομίων της Κάρτας Αποφοίτων 
με την προσθήκη  νέων εταιρειών επιχειρήσεων, που 
προσφέρουν εκπτώσεις και προνόμια στους κατόχους 
της

ΓΡΑ ΕΙΟ ΙΑΣ Ν ΕΣΗΣ 

 ραφείο Διασύνδεσης του ΑΠΚ  εντάσσεται στο 
έργο ραφεία Διασύνδεσης Πανεπιστημίων με τον 
Επιχειρηματικό Κόσμο , το οποίο συγχρηματοδοτείται από 
την Κυπριακή Δημοκρατία και το Ευρωπα κό Κοινωνικό 
Ταμείο με συνολικό προ πολογισμό  εκ  για την 
περίοδο 

Το ραφείο στοχεύει

 στη διασύνδεση του ΑΠΚ  με την αγορά εργασίας με 
έμφαση, όπου είναι δυνατό, σε τομείς επιχειρηματικής 
ανάπτυ ης με υ ηλή προστιθέμενη α ία, 

 στην ενίσχυση της τοποθέτησης φοιτητών σε επιχειρήσεις 
για πρακτική άσκηση ως μέρος των σπουδών τους, 

 στην αναδιάρθρωση των προγραμμάτων σπουδών 
του ΑΠΚ  με την ενσωμάτωση ευκαιριών για πρακτική 
άσκηση, όπου αυτό είναι δυνατό, ώστε οι τίτλοι σπουδών 
να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της αγοράς εργασίας

Κατά το έτος , το ραφείο

 ενίσχυσε περαιτέρω τη συνεργασία του ιδρύματος 
με τοπικούς φορείς για την ενίσχυση των ευκαιριών 
πρακτικής μαθητείας και των δυνατοτήτων απασχόλησης 
των φοιτητών και των φοιτητριών του  Στο πλαίσιο αυτό 
προσφέρθηκαν θέσεις πρακτικής άσκησης σε τριάντα 

 φοιτητές και φοιτήτριες σε επιχειρηματικούς φορείς 
σε όλη την Κύπρο

 παρείχε υποστήρι η προς τους φοιτητές κατά τη διάρκεια 
της τοποθέτησής τους,

 διεκπεραίωσε αιτήματα φοιτητών και εταιρειών, 

 διοργάνωσε Εργαστήριο Συγγραφής ιογραφικού 
Σημειώματος  σε συνεργασία με το ραφείο 
Αποφοίτων,

 συμμετείχε στη διοργάνωση δύο διαλέ εων σε Κύπρο 
και Ελλάδα  σε συνεργασία με το ραφείο Αποφοίτων

ΓΡΑ ΕΙΟ Σ Μ Ο Ε ΤΙΚΗΣ
ΚΑΙ ΧΟ ΟΓΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙ ΗΣ

Το ραφείο εκίνησε τη λειτουργία του τον Οκτώ ριο 
του  με σκοπό την υχολογική υποστήρι η και την 
ενδυνάμωση των φοιτητών του Πανεπιστημίου  Στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων του, παρέχει υπηρεσίες ατομικής 
συμ ουλευτικής και διοργανώνει σεμινάρια και ιωματικά 
εργαστήρια  

Τέλος, το Τ  Κ , το οποίο συνεπικουρεί 
τη Μονάδα στην υποστήρι η των φοιτητών και των 
Προγραμμάτων Σπουδών, ε υπηρέτησε πλήρως και 
κατατόπισε ανάλογα τους ενδιαφερόμενους που 
απευθύνθηκαν σε αυτό κατά τη διάρκεια του έτους

Ε  
Ε  

  
Ε  
Μ

 λειτουργία του Εργαστηρίου Εκπαιδευτικού λικού και 
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας ΕΕ Μ  εστιά ει στη συνεχή 

ελτίωση της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών του 
Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου  Αυτό επιτυγχάνεται με την 
παρακολούθηση των σύγχρονων τάσεων στην ε  αποστάσεως 
εκπαίδευση, την εφαρμογή καλών πρακτικών και την 
ενσωμάτωση κατάλληλων τεχνολογιών αιχμής στη διδακτική και 
μαθησιακή διαδικασία  ιοθετώντας σύγχρονες εκπαιδευτικές 
μεθοδολογίες, το Εργαστήριο υποστηρί ει τη στοχευμένη 
αναδιαμόρφωση των εματικών Ενοτήτων των Προγραμμάτων 
Σπουδών με πολυμεσικό υλικό, ενώ αναπτύσσει ε ειδικευμένες 
εφαρμογές τηλεκπαίδευσης που α ιοποιούν τα προγράμματα 
σπουδών του Πανεπιστημίου

Κατά το έτος , το Εργαστήριο προχώρησε

 στη διερεύνηση και αγορά ε οπλισμού και λογισμικών για 
την εύρυθμη λειτουργία του,

 στη δημιουργία του Πολυχώρου ΕΕ Μ για χρήση από το 
προσωπικό του ΑΠΚ ,

 στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πιλοτικών εφαρμογών 
για την αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού 
πιλοτικών εματικών Ενοτήτων σε συνεργασία με το 
ακαδημα κό προσωπικό, 

 στον σχεδιασμό και στην ανάπτυ η επιμορφωτικής 
εματικής Ενότητας, διάρκειας  ε δομάδων, που 

προσφέρθηκε στο ακαδημα κό προσωπικό σχετικά με την 
ε  αποστάσεως διδασκαλία και μάθηση,

 στη δημιουργία και διάχυση οδηγών υποστήρι ης και 
καθοδήγησης του ακαδημα κού προσωπικού στους τομείς 
αρμοδιότητάς του,

 στη συγγραφή και παρουσίαση δημοσίευσης στο διεθνές 
συνέδριο I  ,

 σε συνεργασίες με άλλα ακαδημα κά ιδρύματα του 
ε ωτερικού,

 στην επιτυχή υπο ολή πρότασης για τον διαγωνισμό 
Π   Παροχή πηρεσιών για Πρόγραμμα 
Επιμόρφωσης για εκπαιδευτικούς όλων των αθμίδων  

ηφιακή κανότητα , τον οποίο προκήρυ ε το Παιδαγωγικό 
νστιτούτο Κύπρου και στον ευρύτερο συντονισμό των 

ομάδων έργου,

 σε παρουσιάσεις του έργου του σε διάφορες περιστάσεις 
  , Επιτροπές Ε ωτερικής Α ιολόγησης 

Προγραμμάτων Σπουδών κ ά

Κατά το έτος , το ΑΠΚ  έλα ε το ρυσό ρα είο στα 
     για την κατηγορία 

έλτιστη Μαθησιακή Εμπειρία  για την πιλοτική εφαρμογή που 
ανέπτυ ε το ΕΕ Μ στο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διαχείριση 
και Προστασία Περι άλλοντος  

ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Κ ΠΡΟ
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Η   Α  Π  Κ        
            
           Ο  

      Π    
   2006         

      ΑΠΚ        
       Ε  3    
           

            
 2013           

           
    ΑΠΚ

πως προκύπτει από το πιο πάνω διάγραμμα , παρά το σημαντικό ύ ος των 
ίδιων εσόδων του, που ρίσκεται στο  του συνολικού προ πολογισμού 
του, το ΑΠΚ , ως δημόσιο Πανεπιστήμιο, στηρί εται σε σημαντικό αθμό 
στην κρατική χορηγία, τόσο για την ομαλή λειτουργία και περαιτέρω ανάπτυ ή 
του, όσο και για την ενίσχυση και ε έλι η του ανθρώπινου δυναμικού του και 
συγκεκριμένα για την ε ασφάλιση από την Πολιτεία και την πλήρωση νέων 
θέσεων ακαδημα κού και διοικητικού προσωπικού  Με στόχο την οικονομική 
ευρωστία και τη ιωσιμότητά του, το Πανεπιστήμιο κατα άλλει α ιόλογες 
προσπάθειες για την ε ασφάλιση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης για την 
αυτόνομη και αυτάρκη λειτουργία του, α ιοποιώντας τα ίδια έσοδά του ως 
μοχλό για την ανάπτυ ή του  

Σ      
   ΑΠΚ   

     
     2019  

     

ΠΡΟ ΠΟ ΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟ Σ 2019

 εκ  Συνολικός προ πολογισμός

 εκ  Κρατική ορηγία ,

 εκ Δίδακτρα ,

 εκ λλα έσοδα ,

ΕΚΘΕΣΗ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 2019

"! ""ΠΡΟ ΠΟ ΟΓΙΣΜΟΙ ΑΠΚ
2006 2019 ΣΕ ΕΚ  Ε ΡΩ

ΠΡΟ ΠΟ ΟΓΙΣΜΟΣ 2019

#$

Τρέχουσες Δαπάνες

Κεφαιλαιουχικές Δαπάνες

Λειτουργικές Δαπάνες

Μη Προβλεπόμενες Δαπάνες
και Αποθεματικό

Διαχειριστικά Έξοδα



1

ΤΡΕΧΟ ΣΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

Αποδοχές Ακαδημα κού και λλου Προσωπικού 

Αποδοχές Διοικητικού και λλου Προσωπικού

Ο  Τ   7 232 650

2

ΕΙΤΟ ΡΓΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

Οδοιπορικά και μεταφορικά

Έ οδα λειτουργίας

Ο    1 268 210

3

ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ Ε Ο Α

Ερευνητικά Προγράμματα, Συνέδρια, Συνδρομές και Συνεισφορές 

Συντήρηση

ενικά Διαχειριστικά Έ οδα

Ο   Ε  1 815 000

4

ΚΕ Α ΑΙΟ ΧΙΚΕΣ ΑΠΑΝΕΣ

Δαπάνες ι λιοθήκης

Ε οπλισμός

Δαπάνες Στέγασης

Ο  Κ  

 

1 424 010

5
ΜΗ ΠΡΟ ΕΠΟΜΕΝΕΣ ΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

Ολικό Μη Προ λεπόμενων Δαπανών και Αποθεματικό 665 130 

Σ ΝΟ Ο ΑΠΑΝΩΝ 12 405 000

Α Α Κ Π    

πως καταγράφεται στον πιο πάνω πίνακα και στο 
διάγραμμα , οι συνολικές δαπάνες για το  άσει του 
προ πολογισμού του έτους ανήλθαν σε  σε 
σύγκριση με  το , εκ των οποίων  
κατευθύνονται στις αμοι ές και τα άλλα ωφελήματα του 
ακαδημα κού και διοικητικού προσωπικού του Πανεπιστημίου

Το σύνολο των λειτουργικών δαπανών για το  ανήλθε σε 
 Οι δαπάνες για τα διαχειριστικά έ οδα του ΑΠΚ  

ανήλθαν σε  και αφορούσαν κυρίως σε ερευνητικά 
έργα, διοργάνωση ή και συμμετοχή σε συνέδρια, συνδρομές 
σε πανεπιστημιακά δίκτυα και άλλους διεθνείς οργανισμούς, 
δαπάνες συντήρησης και άλλα γενικά έ οδα διαχείρισης

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες για το έτος , που μετα ύ 
άλλων περιλαμ άνουν δαπάνες για τις ηφιακές και έντυπες 
συλλογές της ι λιοθήκης του Πανεπιστημίου, δαπάνες 
μηχανολογικού, ηλεκτρονικού και άλλου ε οπλισμού και την 
αγορά λογισμικών προγραμμάτων, ανήλθαν σε , 
ενώ οι μη προ λεπόμενες δαπάνες και το αποθεματικό κυρίως 
λόγω της ε ωτερικής χρηματοδότησης ερευνητικών έργων , 
ανήλθαν σε 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΜΕΛΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
(στοιχεία στις 31.12.2019)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ ΤΟ 2019

Μέλος ΔΕΠ Βαθμίδα

Γραβάνη Μαρία Επίκουρη Καθηγήτρια

Δεληγιαννάκης Γιώργος Αναπληρωτής Καθηγητής

Ευθυμιάδης Στέφανος Καθηγητής

Ιορδανίδου Σοφία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Καραΐσκου Βάγια Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 

Λιαπής Βάιος Καθηγητής

Πετρίδης Αντώνης Αναπληρωτής Καθηγητής

Σιδηροπούλου Αύρα Επίκουρη Καθηγήτρια

Τσιπλάκου Σταυρούλα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Μέλος ΔΕΠ Βαθμίδα

Βογιατζάκης Γιάννης Καθηγητής

Ζορπάς Αντώνης Επίκουρος Καθηγητής 1  

Ιωάννου Αικατερίνη Λέκτορας 2 

Κάτσικας Σωκράτης Καθηγητής

Μανωλόπουλος Γιάννης Καθηγητής 

Μιχαήλ Λοΐζος Αναπληρωτής Καθηγητής

Σταύρου Σταύρος Καθηγητής

Χατζηλάκος Θανάσης Καθηγητής

Otterbacher Jahna Επίκουρη Καθηγήτρια

Μέλος ΔΕΠ Βαθμίδα

Ζεμπύλας Μιχαλίνος Καθηγητής

Παπακλεοβούλου Χρύσθια Λέκτορας

Πασιαρδής Πέτρος Καθηγητής

Τάλιας Μιχάλης Επίκουρος Καθηγητής

Τσαδήρας Αλέξανδρος Αναπληρωτής Καθηγητής

Χρίστου Χριστίνα Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Duval Hernandez Robert Επίκουρος Καθηγητής

Σχολή Θετικών και Εφαρμοσμένων Επιστημών

Σχολή Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης

Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών

1 Ανελίχθηκε στη βαθμίδα του Επίκουρου Καθηγητή στις 18/07/2019.
2 Παραιτήθηκε από το ΑΠΚΥ στις 18/07/2019.

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Συμβούλιο Προσφορών 

Πρόεδρος:
Πέγκας Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος Συμβουλίου 

Μέλη:
Καθηγητής Μανωλόπουλος Γιάννης, Αντιπρύτανης
Γιασουμής Νικόλας, Μέλος Συμβουλίου
Οικονομίδης Γιάννης, Μέλος Συμβουλίου
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος, Διευθυντής Διοίκησης και 
Οικονομικών – Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επιτροπή Κτηρίων 

Πρόεδρος:
Προύντζος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Συμβουλίου

Μέλη:
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης 
Καθηγητής Παπαδόπουλος Άγις, Μέλος Συμβουλίου
Γιασουμής Νικόλας, Μέλος Συμβουλίου
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος, Διευθυντής Διοίκησης και 
Οικονομικών – Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επιτροπή Οικονομικών και Προσωπικού 

Πρόεδρος:
Καθηγητής Μανωλόπουλος Γιάννης, Αντιπρύτανης 

Μέλη:
Καθηγητής Χατζηλάκος Θανάσης, Μέλος Συμβουλίου 
Γιασουμής Νικόλας, Μέλος Συμβουλίου
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος, Διευθυντής Διοίκησης και 
Οικονομικών – Γραμματέας (χωρίς δικαίωμα ψήφου)

Επιτροπή Στρατηγικής Ανάπτυξης και Κανονισμών

Πρόεδρος:
Προύντζος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Συμβουλίου

Μέλη:
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης 
Καθηγητής Χατζηλάκος Θανάσης, Μέλος Συμβουλίου 

Επιτροπή Ελέγχου

Πρόεδρος:
Προύντζος Χαράλαμπος, Πρόεδρος Συμβουλίου

Μέλη:
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τσιπλάκου Σταυρούλα, Μέλος 
Συμβουλίου

Συμβουλευτική Επιτροπή Διαβούλευσης

Πρόεδρος:
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης 

Μέλη:
Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τσιπλάκου Σταυρούλα, Μέλος 
Συμβουλίου 
Οικονομίδης Γιάννης, Μέλος Συμβουλίου 

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΣΥΓΚΛΗΤΟΥ

Επιτροπή Βιβλιοθήκης, Εκπαιδευτικού Υλικού
και Πληροφορικής

Πρόεδρος:
Μιχαήλ Λοΐζος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ - έως 
14/02/2019)
Χατζηλάκος Θανάσης,  Καθηγητής  (Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ - από 
15/02/2019) 

Μέλη:
Ιορδανίδου Σοφία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος ΣΑΚΕ - 
από 15/02/2019)
Τάλιας Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΟΕΔ)
Σιδηροπούλου Αύρα, Επίκουρη Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος ΣΑΚΕ - 
έως 14/02/2019)
Μαυροθέρης Στάθης, Προϊστάμενος Μονάδας Πληροφορικής, 
Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης
Θεμιστοκλέους Παναγιώτης, Μονάδας Πληροφορικής, 
Τεχνολογιών και Βιβλιοθήκης (Βιβλιοθήκη)
Αβρααμίδου Άντρη, Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και 
Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας   

Επιτροπή Έρευνας

Πρόεδρος:
Λιαπής Βάιος, Καθηγητής 

Μέλη:
Αντιπρύτανης Μανωλόπουλος Γιάννης, Καθηγητής (εκ μέρους της 
Συγκλήτου)
Πετρίδης Αντώνης, Αναπληρωτής Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΑΚΕ)
Χρίστου Χριστίνα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος ΣΟΕΔ)
Ζορπάς Αντώνης, Επίκουρος Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ)
Παναγίδου Γεωργία, Μονάδα Οικονομικών και Διοίκησης – Τμήμα 
Λογιστηρίου 
Σάββα Μιχάλης, Μονάδα Έρευνας, Καινοτομίας και Διασύνδεσης

Επιτροπή Εσωτερικής Ποιότητας

Πρόεδρος:
Αντιπρύτανης Μανωλόπουλος Γιάννης, Καθηγητής

Μέλη:
Καραΐσκου Βάγια, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος ΣΑΚΕ)
Βογιατζάκης Γιάννης, Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ)
Τάλιας Μιχάλης, Επίκουρος Καθηγητής (Εκπρόσωπος ΣΟΕΔ)
Χριστοδουλίδης Χριστόφορος, Διευθυντής Διοίκησης και 
Οικονομικών
Γρηγορίου Έλενα, Προϊσταμένη Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και 
Προγραμμάτων Σπουδών 
Σαρρή Ερατώ Ιωάννα, Μονάδα Διεθνούς Συνεργασίας, Ανάπτυξης 
και Επικοινωνίας, Γραφείο Διασφάλισης Ποιότητας

Επιτροπή Σπουδών 

Πρόεδρος:
Ζεμπύλας Μιχαλίνος, Καθηγητής (έως 31/08/2019)
Πασιαρδής Πέτρος, Καθηγητής (από 01/09/2019)

Μέλη:
Καθηγητής Κάτσικας Σωκράτης, Πρύτανης (εκ μέρους της 
Συγκλήτου και Εκπρόσωπος ΣΘΕΕ)
Τσιπλάκου Σταυρούλα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια (Εκπρόσωπος 
ΣΑΚΕ)
Τσαδήρας Αλέξανδρος, Αναπληρωτής Καθηγητής (Εκπρόσωπος 
ΣΟΕΔ - από 18/01/2019)
Γρηγορίου Έλενα, Προϊσταμένη Μονάδας Υποστήριξης Φοιτητών και 
Προγραμμάτων Σπουδών 
Συρίμη Ιωάννα, Μονάδα Πληροφορικής, Τεχνολογιών και 
Βιβλιοθήκης 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ:
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΦΟΡΕΙΣ

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial 
Board) των επιστημονικών περιοδικών:
• Ecologia Mediterrannea (2009-σήμερα)
• Frontiers in Environmental Sciences 

(2017-σήμερα)
• Journal of Marine and Island Cultures 

(2011-σήμερα)
• Journal of Mediterranean Ecology 

(2014-σήμερα) 
• Land (2017-σήμερα)
• Sustainability (2014-σήμερα)

Μέλος των οργανισμών: 
• British Ecological Society (BES) 

(2001-σήμερα)
• Ecosystem Services Partnership (Συν-

προέδρευων του Παραρτήματος στην 
Κύπρο) (2015-σήμερα)

• Global Change Research Network for 
European Mountains (2007-σήμερα)

• Greek Forest Science Association 
(2004-σήμερα)

• International Association for 
Mediterranean Forests (2006-σήμερα)

• International Association of Landscape 
Ecology (IALE) (2000-σήμερα)

• International Association of Vegetation 
Science (IAVS) (2002-σήμερα) 

• Royal Geographical Society (RGS) 
(2000-σήμερα)

ΓΡΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Μέλος των οργανισμών:
• Εκλεγμένο Μέλος της Δωδεκαμελούς 

Διοικούσας Επιτροπής της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Έρευνα στην 
Εκπαίδευση Ενηλίκων (ESREA)-θητεία 
μέχρι το 2022

• Συντονίστρια, από κοινού με άλλους 
τρεις ακαδημαϊκούς, του European 
Society for Research on the Education 
of Adults, Research Network on 
Adult Educators, Trainers and their 
Professional Development (ReNAdET), 
ESREA 

• International Society for Comparative 
Adult Education (ISCAE) 

• PASCAL International Observatory, 
University of Glasgow

• Μέλος της επιστημονικής επιτροπής 
για το ERSEA 9th Triennial European 
Research Conference και κριτής, 
University of Belgrade (Σεπτέμβριος 
2019)

• Μέλος της επιστημονικής επιτροπής 
για το Spring School της ESREA (1-5 
Απριλίου 2019) με θέμα “Lifelong 
learning and social justice. Dilemmas of 
complexity in researching contemporary 
adult education”

• Μέλος της επιστημονικής επιτροπής 
και κριτής για το ESREA Network on 
Adult Educators, Trainers and their 
Professional Development conference. 
Νοέμβριος 2019, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

• Εταίρος για το Winter School 
“International and Comparative Studies 
for Master & Doctoral students in 
Adult Education & Lifelong Learning”, 
University of Wurzburg, Γερμανία (2019)

• Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής 
για το International Masters in 
Adult Education for Social Change 
(2015-σήμερα), University of Glasgow

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial 
Board) των επιστημονικών περιοδικών:
• European Journal for Research on the 

Education and Learning of Adults RELA-
ESREA (2010-σήμερα) και σύμβουλος 
έκδοσης (2018-σήμερα)

• International Editorial Board for the 
international scientific journal Studies 
in Adult Education and Learning (or 
“Andragoška spoznanja” (2018-σήμερα)

• The International Journal of Social 
Sciences (2016-σήμερα)

• Member of the International Board of 
Reviewers, Malta Review of Educational 
Research, University of Malta, 
(2019-σήμερα)

Περιστασιακός κριτής των επιστημονικών 
περιοδικών:
• Adult Education Quarterly 

(2016-σήμερα)
• Journal of Adult and Continuing 

Education (JACE) (2008-σήμερα)
• International Journal of Lifelong 

Education (2011-σήμερα)
• SAGE Open (2013-σήμερα) 
• Teaching and Teacher Education 

(2006-σήμερα)

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

Μέλος της Βυζαντινολογικής Εταιρείας 
Κύπρου

Κριτής στο περιοδικό Antiquité Tardive, 
CNRS- CRP Ivry

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Μέλος της Συντακτικής-Εκδοτικής 
Επιτροπής (Editorial Committee) των 
επιστημονικών περιοδικών:
• Acta Universitatis Upsaliensis – Studia 

Byzantina (2014-σήμερα)
• Byzantina Lupensia (2014-σήμερα)
• Ηagiologia (εκδόσεις Brepols) 

(2014-σήμερα)
• Rivista di Studi Bizantini e Neollenici 

(2009-σήμερα)

HERNANDEZ DUVAL ROBERT

Μέλος των οργανισμών:
• Research Affiliate, IZA Institute of 

Labour Economics 
• The Econometric Society
• European Economic Association
• International Association for Applied 

Econometrics

ΖΕΜΠΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ

Μέλος του American Education Research 
Association

Συμπροεδρεύων της Ελληνοκυπριακής 
Ομάδας της Δικοινοτικής Τεχνικής 
Επιτροπής για την Εκπαίδευση 
(2016-σήμερα)

Associate Editor του περιοδικού Teaching 
and Teachers: Theory into Practice 
(2001-σήμερα)

Μέλος του Editorial Advisory Board των 
επιστημονικών περιοδικών:
• Critical Studies in Teaching and 

Learning 
• Emotions: History, Culture, Society 
• In Factis Pax
• Pedagogy Culture and Society 
• Mediterranean Journal of Educational 

Studies 

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής των 
επιστημονικών περιοδικών:
• Κοινωνικές Επιστήμες (Social Sciences)
• Educational Philosophy and Theory
• Journal of Peace Education 
• Journal of Professional Capital and 

Community
• International Journal of Human Rights 

Education (IJHRE)
• Journal of Philosophy of Education, 

Member of the Review Board
• Emotion Review, Member of the Review 

Board
• Teaching and Teacher Education

ΖΟΡΠΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Μέλος της Committee for Strategic Advice 
του δικτύου European Association of 
Institutions in Higher Education (EURASHE) 
(2016-2019)

Πρόεδρος Συνδέσμου Επιστημόνων και 
Μηχανικών Περιβάλλοντος Κύπρου  (2013-
2019)

Διορισμένο Μέλος (Συντονιστής) της 
Επιτροπής Μηχανικών Περιβάλλοντος του 
ΕΤΕΚ (2017-σήμερα)

Διορισμένο Μέλος της Επιτροπής 
Περιβάλλοντος, Αειφόρου Ανάπτυξης 
και Κλιματικών Αλλαγών του ΕΤΕΚ 
(2017-σήμερα)

Διορισμένο Μέλος της Επιτροπής Χημικών 
Μηχανικών του ΕΤΕΚ (2017-σήμερα)

Μέλος της Παράλληλης Βουλής των 
Αντιπροσώπων στην Επιτροπή για την 
Ποιότητα του Αέρα και των Υδάτων και τη 
Διαχείριση των Αποβλήτων (2019-σήμερα)

Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά:
• African Journal of Biotechnology 
• Apply of Clay Science 
• Bioresource Technology 
• Central European Journal of Chemistry
• Clay Science
• Chemosphere 
• Corporate Social Responsibility and 

Environmental Management 
• Desalination and Water Treatment
• Environmental Science and Technology
• Environmental Technology 
• Environmental Engineer and 

Management 
• Environmental Science
• Environment, Development and 

Sustainability
• Fresenius Environmental Bulletin 
• Global Science Books 
• International Journal of Climate Change 

Strategies and Management
• Journal of Cleaner Production
• Journal of Chemical Engineering 
• Journal of Applied Solution Chemistry 

and Modelling 
• Journal of Environmental Management 
• Journal of Environmental Chemistry and 

Ecotoxicology 
• Journal of Ecology and the Natural 

Environment
• Journal of Environmental Science and 

Pollution Research
• Journal of Environmental Planning and 

Management
• Journal of Hazardous Material 
• Journal of Marine Science
• Journal of Oceanographic and Marine 

Science 
• Journal of Material Science
• Journal of Oil, Gas and Coal Engineering 

/ Technology 
• Management of Environmental Quality
• Resources, Conservation & Recycling
• Separation Science and Technology
• Tourist Management
• Toxicological and Environmental 

Chemistry 
• Water Science and Technology
• Waste Management 
• Waste Management and Research 
• Water Research Management

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής των 
συνεδρίων:

• 7th International Conference on 
Sustainable Solid Waste Management, 
26-26 June, Crete (Heraklion), Greece

• 7th International Conference on 
Environmental Management, 
Engineering, Planning and Economics, 
held with SECOTOX (Society 
of Ecotoxicology and Environmental 
Chemistry), May 19-24, Mykonos, 
Greece

• 10th International Conference, IREC’19, 
10th International Renewable Energy 
Congress, March 26-28, Souse, Tunisia

ΙΟΡΔΑΝΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ

Μέλος των οργανισμών:
• Advanced Media Institute, 

Εφαρμοσμένη Έρευνα στην Επικοινωνία 
και Δημοσιογραφία, Ιδρυτής και 
Επιστημονικός Υπεύθυνος, Κύπρος, 
από το 2014 

• Association for Education in Journalism 
and Mass Media (AEJMC), U.S.A. 

• International Communication 
Association (ICA), U.S.A.

• European Communication Research 
and Education Association (ECREA) 

• European Journalism Training 
Association

• International Association for Media and 
Communication Research (IAMCR) 
U.S.A.

• International Political Science 
Association

• Κυπριακός Σύνδεσμος Πολιτικής 
Επιστήμης

• Greek Politics Specialist Group, Political 
Studies Association of the UK, Μέλος

• Cyprus Review, Cyprological Peer 
Review Journal, Μέλος Editorial 
Committee και κριτής

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 
Εργαστηρίου Στρατηγικής Επικοινωνίας και 
Μέσων Ενημέρωσης του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς

Εκδότης του περιοδικού «Δημοσιογραφία» 
-Εφαρμοσμένη Έρευνα στη 
Δημοσιογραφία- η ελληνική έκδοση του 
Columbia Journalism Review 

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής & 
κριτής του 8ου Επιστημονικού συνεδρίου 
που διοργάνωσε το Εργαστήριο 
Στρατηγικής Επικοινωνίας και Μέσων 
Ενημέρωσης του Τμήματος Διεθνών και 
Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστημίου 
Πειραιώς με θέμα: «Η Εικόνα της Ελλάδος 
την Επαύριον της Κρίσης: Νέες Προκλήσεις 
- Καινοτόμες Λύσεις» (19 Νοεμβρίου 2019)

Μέλος της επιστημονικής επιτροπής του 
4th Annual EMSI Conference, 19–20 
Σεπτεμβρίου, Λευκωσία

ΚΑΡΑΪΣΚΟΥ ΒΑΓΙΑ

Μέλος της Editorial Committee in 
Humanities του European Scientific 
Institute 

Μέλος των οργανισμών: 
• Association of Critical Heritage Studies 

(ACHS)
• European Sociological Association (ESA)
• International Sociological Association (ISA)
• Memory Studies Association (MSA)
• The International Council of Museums 

(ICOM)
• Council for European Studies (CES): 

Transnational Memory and Identity in 
Europe Research Network

ΚΑΤΣΙΚΑΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ

European Universities Association, 
Institutional Evaluation Program, Πρόεδρος 
Steering Committee, EU

European Cyber Security Challenge, 
Μέλος Steering Committee, EU

Institute of Cyber Intelligence Systems, 
National Research Nuclear University 
MePhI (Moscow Engineering Physics 
Institute, Μέλος του International Scientific 
Council, Ρωσία

Institute for Privacy Law, Data Protection 
and Technology, European Public Law 
Organization, Μέλος του Scientific Council, 
EU

Μέλος του Advisory / Editorial Board των 
επιστημονικών περιοδικών:
• Computer Communications Journal
• Information and Computer Security
• Information 
• International Journal of Communication 

Technology for Social Networks
• International Journal of Industrial Control 

Systems Security 
• International Journal of Information 

Security
• International Journal of Information 

Security Science 
• International Journal of Social 

Computing and Cyber-Physical 
Systems 

• International Journal on Advances in 
Security 

• Journal of Autonomic and Trusted 
Computing 

• Journal of the Knowledge Economy 
• Open Journal of Information Systems
• Sensors, Special Issue on Security, 

Privacy and Trustworthiness of Sensor 
Networks and Internet of Things, Guest 
Editor, MDPI

Πρόεδρος Steering Committee του 
European Symposium On Research in 
Computer Security



Μέλος Steering Committee του Critical 
Information Infrastructures Security 
Conferences

Γενικός Πρόεδρος του Επιστημονικού 
Συνεδρίου 16th International Conference 
on Trust, Privacy and Security in Digital 
Business (TrustBus 2019), DEXA, 
Εμπιστοσύνη, Ιδιωτικότητα και Ασφάλεια 
στο ψηφιακό επιχειρείν, 26-29 Αυγούστου, 
Linz, Αυστρία

Πρόεδρος Επιτροπής Προγράμματος των 
συνεδρίων:
• 5th Workshop On The Security Of 

Industrial Control Systems & Of Cyber-
Physical Systems (CyberICPS 2019), 
ESORICS, Ασφάλεια συστημάτων 
βιομηχανικού ελέγχου και κυβερνο-
φυσικών συστημάτων, 23-27 
Σεπτεμβρίου, Λουξεμβούργο

• 8th International Conference on 
e-Democracy, Επιστημονικό Συμβούλιο 
για την Κοινωνία της Πληροφορίας, 
Επιστημονικό Συνέδριο, 12-13 
Δεκεμβρίου,  Αθήνα

Συμμετοχή ως μέλος Επιτροπών 
Προγράμματος σε 59 διεθνή επιστημονικά 
συνέδρια το 2019

ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΪΟΣ

Μέλος της Research and Education 
Committee, Thespis Society for Classical 
and Early Modern Theatre (www.thespis.it)

Μέλος του Association of Members of the 
Institute for Advanced Study (AMIAS)

Μέλος της Scientific Committee of 
Frammenti sulla scena (online) 

Member of the editorial board of Logeion: 
A Journal of Ancient Theatre

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ)

Μέλος του Τεχνικού Επιμελητηρίου 
Ελλάδας

Μέλος της Ελληνικής Εταιρείας 
Επιστημόνων και Επαγγελματιών 
Πληροφορικής, Υπολογιστών και 
Επικοινωνιών

Πρόεδρος του Steering Committee των 
Διεθνών Συνεδρίων:
• BCI (Balkan Conference in Informatics)
• ADBIS (Advances in Databases & 

Information Systems)

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial 
Board) των περιοδικών:
• Journal of Information & Data 

Management
• Computer Science & Information 

Systems

• Cybernetics & Information Technologies
• Karbala International Journal of Modern 

Science
• Information Systems & Technologies 
• International Journal on Advances in 

Intelligent Systems
• International Journal on Artificial 

Intelligence Tools.
• International Journal of Data 

Warehousing & Mining
• International Journal of Knowledge-

based Organizations
• Information Sciences & Technologies
• Information System
• The Computer Journal 
• World Wide Web Journal

Διοργάνωση των συνεδρίων:
• Program Committee Co-chair of the 

23rd International Database Engineering 
& Applications Symposium (IDEAS), 
June, Athens, Greece

• General Co-chair of the IEEE/WIC/
ACM International Conference on Web 
Intelligence (WI), October, Thessaloniki, 
Greece

• General Co-chair of the 11th 
International Conference on 
Management of Digital EcoSystems 
(MEDES), November 2019, Limassol, 
Cyprus

• General Co-chair of the 23rd Pan-
helenic Conference in Informatics (PCI), 
November, Nicosia, Cyprus

Πρόεδρος του Steering Committee των 
συνεδρίων:
• BCI (Balkan Conference in Informatics) 
• ADBIS (Advances in Databases & 

Information Systems)

ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΪΖΟΣ

Μέλος των οργανισμών:
• Association for Computing Machinery 

(ACM)
• Association for the Advancement of 

Artificial Intelligence (ΑΑΑΙ)

Μέλος των Επιτροπών Προγράμματος 
(Programme Committee) και αξιολογητής 
στα επιστημονικά συνέδρια: 
• 34th ACM/ SIGAPP Symposium on 

Applied Computing SAC 2019-Track 
on Knowledge Representation and 
Reasoning (KRR) 

• Ιntelligent Users Interfaces-
Algorithmic Transparency in Emerging 
Technologies- IUI-ATEC 2019

• International Conference on 
Autonomous Agents and Multiagent 
Systems-AAMAS 2019

• EPIA Conference on Artificial 
Intelligence 2019- Track on Knowledge 
Representation and Reasoning (KRR) 

• 16th edition of the European 
Conference on Logics in Artificial 
Intelligence- JELIA 2019

• 28th International Joint Conference on 
Artificial Intelligence. IJCAI 2019-Senior 
member

• 3rd International Workshop on User-
Oriented Logic Paradigms- IULP 2019

• 7th International Workshop on Artificial 
Intelligence and Cognition -AIC 2019

• Second International Workshop on 
Artificial Intelligence Safety Engineering-
WAISE 2019

• Seventh Annual Conference on 
Advances in Cognitive Systems -ACS 
2019

• Artificial Intelligence for Industries -AI4I 
2019 

Συνδιοργανωτής του 1st International 
Workshop on Intelligent Systems for the 
Internet of Things-ISIoT 2019

Αξιολογητής:
• Annals of Mathematics and Artificial 

Intelligence (ΑΜΑΙ)- Special Issue
• Reviewer for journal Discrete Applied 

Mathematics (DAM)

Οργάνωση θερινού σχολείου (ως μέρος 
του Συνεδρίου HAISS 2019) για τους 
φοιτητές του μεταπτυχιακού προγράμματος 
Cognitive Systems

ΟΤΤΕΡΜΠΑΧΕΡ ΤΖΑΝΑ
(OTTERBACHER JAHNA)

Mέλος του Association for Computing 
Machinery, USA/Europe, και δύο υπο-
επιτροπών (Special Interest Group on 
Computer-Human Interaction, W-ACM: 
Women of the ACM)

Μέλος του Editorial Board του Human 
Computation Journal, Human Computation 
Institute, USA

Μέλος του Editorial Board Frontiers in 
Artificial Intelligence, section on AI for 
Human Learning and Behavior Change, 
Frontiers Media SA, Switzerland

Μέλος της Επιτροπής Προγράμματος 
(Senior Program Committee) του  
International Conference for Web 
and Social Media, Association for the 
Advancement of Artificial Intelligence, USA

Διοργάνωση των συνεδρίων:
• Intelligent User Interfaces for 

Algorithmic Transparency in Emerging 
Technologies (IUI-ATEC)

• Fairness in User Modeling Adaptation 
and Personalization (FairUMAP 2019)

ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΘΙΑ

Μέλος της Επιτροπής Εταιρειών, 
Παγκύπριος Δικηγορικός Σύλλογος

Μέλος του Society of Estate and Trust 
Practitioners (STEP) – Cyprus Branch

ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Mέλος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Κυπριακού Ομίλου Εκπαιδευτικής 
Διοίκησης

Μέλος του American Educational Research 
Association

Μέλος του University Council for 
Educational Administration

Μέλος του European Educational Research 
Association

Associate Editor του επιστημονικού 
περιοδικού The International Journal of 
Educational Management 

Μέλος των Συντακτικών Επιτροπών 
(Editorial Advisory Boards) και κριτής των 
επιστημονικών περιοδικών: 
• Education Sciences (Greek Journal) 
• Educational Leadership and 

Management Studies (ELMS) 
• Educational Management, 

Administration and Leadership 
• Leadership and Policy in Schools 
• International Journal of Educational 

Management 
• International Studies in Educational 

Administration
• Management in Education
• School Leadership and Management 

Studies 
• The International Principal

Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά: 
• Educational Administration Quarterly 
• Organization Studies (2007- σήμερα) 
• School Effectiveness and School 

Improvement 

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Eκδότης της επιστημονικής σειράς 
Pierides, Series co-editor, Cambridge 
Scholars Publishing, UK

Kύριος οργανωτής του Διεθνούς 
Συνεδρίου «Κυριάκου Χαραλαμπίδη 
Επίσκεψις» (Ανοικτό Πανεπιστήμιο 
Κύπρου), Ιανουάριος 2019 

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΡΑ

Μέλος των οργανισμών: 
• Ελληνικό Κέντρο του Διεθνούς 

Ινστιτούτου Θεάτρου 
• Πανελλήνιος Επιστημονικός Σύλλογος 

Θεατρολόγων (ΠΕΣΥΘ) 
• European Federation for the Study of 

Theatre and Performance (EASTAP)
• Ιnternational Federation for Theatre 

Research(IFTR)
• Thespis Society

ΣΤΑΥΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

Μέλος των οργανισμών:
• Σχηματισμός Κυβερνοασφάλειας του 

Ευρωπαϊκού Κολλεγίου Ασφάλειας 
και Άμυνας (European Security and 
Defence College) (Πρόεδρος)

• Μέλος του Εκτελεστικού Ακαδημαϊκού 
Συμβουλίου του Ευρωπαϊκού Κολλεγίου 
Ασφάλειας και Άμυνας (European 
Security and Defence College)

ΤΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Μέλος των οργανισμών:
• The Institute for Operational Research 

and the Management Sciences 
(INFORMS), U.S.A.

• The Institute of Mathematical Statistics, 
U.S.A.

• The Royal Statistical Society (RSS), U.K.

Μέλος των Συντακτικών Επιτροπών 
(Editorial Advisory Boards) των 
επιστημονικών περιοδικών: 
• International Journal of Export 

Marketing
• BMC Cost Effectiveness and Resource 

Allocation 

ΤΣΑΔΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Μέλος των οργανισμών:
• European Criminal Law Academic 

Network (Εθνικό σημείο επαφής)
• Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης, 

Ελλάδα 
• Ένωση Ελλήνων και Κυπρίων Νομικών
•  European Law Institute 
• International Ombudsman Institute 
• Research Network on EU Administrative 

Law 

Μέλος συμβουλευτικής επιτροπής: 
• Evrigenis Yearbook of International and 

European Law 
• ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ιδρυτικό μέλος) 

ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Μέλος των οργανισμών: 
• Σύλλογος Διγλωσσίας Κύπρου
• Αmerican Education Research 

Association
• Cyprus Linguistics Association 
• Linguistics Association of Great Britain

Κριτής στα επιστημονικά περιοδικά: 
• International Journal of Bilingualism 
• Journal of Computer-Mediated 

Communication
• Journal of Pragmatics
• Language@Internet (Indiana University) 

Bloomington & Heinrich-Heine-
Universität Düsseldorf

• Linguistics and Education 
• Linguistic Variation 
• Mediterranean Language Review 

• Studies in Greek Linguistics 
• Proceedings of ISTAL

Εκδότρια-Κριτής των επιστημονικών 
περιοδικών:
• Πολύδρομο
• Scientia Paedagogica Experimentalis 

Gent: Centre for Experimental 
Educational Research

• Studies in Language Variation 
Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Μέλος της Συντακτικής Επιτροπής (Editorial 
Board) του Asian-European Journal of 
Economics 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV:
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2019

ΒΟΓΙΑΤΖΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Manolaki, P., Zotos, S., Vogiatzakis 
I.N. (2019), An integrated ecological 
and cultural framework for landscape 
sensitivity assessment in Cyprus. 
Land Use Policy, 92, 104336.

• Erotokritou, E., Vogiatzakis I.N. 
(2019), Landscape linkages for 
the distribution of the endangered 
Hierophis cypriensis in Cyprus. 
Ecologia Mediterranea, 45, pp. 31-44.

• Tzirkalli, E., Kadis, C., Halley, J.M., 
Vogiatzakis, I.N., Wilson, R.J., 
Zografou, K., Antoniou, A., Tsintides, 
T., Makris, C., Kati, V. (2019), 
Conservation ecology of butterflies on 
Cyprus in the context of Natura 2000. 
Biodiversity and Conservation, 28, pp. 
1759–1782.

• Balzan, M.V., Martins Pinheiro, A., 
Mascarenhas, A., Morán-Ordóñez, 
A., Ruiz-Frau A., Carvalho-Santos, C., 
Vogiatzakis I.N., Arends, J., Santana-
Garçon J., Roces-Díaz, J.V., Brotons, 
L., Campagne, C.S., Roche, P.K., de-
Miguel, S., Targetti, S., Drakou, E.G., 
Vlami, V., Baró, F., Geijzendorffer, 
I. (2019), Improving ecosystem 
assessments in Mediterranean social-
ecological systems: a DPSIR analysis. 
Ecosystems and People, 15:1, pp. 
136–155.

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Vogiatzakis, I.N., Litskas, V., 
Manolaki, P., Sarris, D., Zotos, S., 
Stavrinides, M. (2019), Mapping and 
Assessment of Ecosystem Services 
in Cyprus. IALE World Congress, 1-5 
July, Milan.

• Vogiatzakis, I.N., Zotos, S., Zomeni, 
M., Litskas, V., Leontiou, S. (2019), 
Assessing the extent of wildlife 
vehicle collisions (WVCs) on Cyprus 
road network. IALE World Congress, 
1-5 July, Milan.

ΓΡΑΒΑΝΗ ΜΑΡΙΑ

Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους

• Gravani, M.N., Zarifis, G., Jogi, L. 
(eds.) (2019), The role of higher 
education in the professionalization 
of adult educators. Newcastle upon 
Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

• Gravani, M.N. & Karagiorgi, G. 
(2019), “Professionalisation of adult 

educators in distance education”. 
In Gravani, M.N., Zarifis, G., Jogi, L. 
(eds.), The Role of Higher Education 
in the Professionalization of Adult 
Educators (pp. 107-125). Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing.

• Jogi, L., Gravani, M.N., Zarifis, 
G. (2019), “Reflections on the 
professionalisation of adult educators 
in the context of higher education”. 
In Gravani, M.N., Zarifis, G., Jogi, L. 
(eds.), The Role of Higher Education 
in the Professionalization of Adult 
Educators (pp. 233-242). Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing.

• Gravani, M.N. & Zarifis, G. K. (2019), 
“Setting the Context for Exploring 
the Role of Higher Education in 
the Professionalisation of Adult 
Educators”. In Gravani, M.N., Zarifis, 
G., Jogi, L. (eds.), The Role of Higher 
Education in the Professionalization of 
Adult Educators (pp. 1-7). Newcastle 
upon Tyne: Cambridge Scholars 
Publishing.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Gravani, M.N. (2019), Learner-
Centered Education (LCE) as a 
tool for enhancing adult learning in 
distance learning Universities. Journal 
of Adult and Continuing Education, 
pp. 198-216. 

• Gravani, M.N., Hatzopoulos, P. & 
Chinas, Chr. (2019), Adult education 
and migration in Cyprus: A critical 
analysis. Journal of Adult and 
Continuing Education.

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Jogi, L., Gravani, M.N., Slade, B. & 
Brown. M. (2019), Adult educators 
and adult learners in multicultural 
learning environments. The cases 
from comparative international 
research. 6th Biennial Meeting of 
the Research Network on Adult 
Educators, Trainers and their 
Professional Development (ReNAdET) 
of the European Society for Research 
on the Education of Adults - ESREA. 
16-18 October, Aristotle University of 
Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

• Gravani, M.N., Slade, B., Brown, M. 
& Jogi, L. (2019), Learner-centred 
Education and Adult education for 
migrants: A Cross-case analysis of 
four case study programmes for 
adult migrants in four European 
cities: Glasgow (Scotland), Malta 
(Valleta), Larnaca (Cyprus) and 

Tallinn (Estonia). 9th ESREA Triennial 
Conference, Adult education research 
and practice between the welfare 
state and neoliberalism, 19 – 22 
September, University of Belgrade, 
Belgrade.

• Gravani, M.N., Papaioannou, E., 
Armostis, S., Kollias, A. (2019), 
Mapping the cooperation of 
universities and social partners aimed 
at educational and social exploration 
of Cultural Heritage (CH) in Cyprus 
(part of the symposium organized by 
Prof. Ewa Kurantiwitz). 9th ESREA 
Triennial Conference, Adult education 
research and practice between the 
welfare state and neoliberalism, 19 – 
22 September, University of Belgrade, 
Belgrade.

• Gravani, M.N. & Papaioannou, E. 
(2019), Adult education policies for 
vulnerable adults in Cyprus: A critical 
analysis. Fourth Conference of the 
ESREA Network on Policy Studies 
in Adult Education: “Adult Education 
and Learning Policy in a World 
Risk Society”, 16-18 May, Charles 
University, Prague, Czech Republic.

• Gravani, M.N., Brown, M. & Borg, C. 
(2019), Challenges for democratic 
citizenship in post-colonial contexts: 
Inferences from adult migrant 
learning programmes in Malta and 
Cyprus. Fourth Conference of the 
ESREA Network on Policy Studies 
in Adult Education: “Adult Education 
and Learning Policy in a World 
Risk Society”, 16-18 May, Charles 
University, Prague, Czech Republic.

ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους

• Deligiannakis, G. (2019), “Imperial 
and Ecclesiastical Patrons of Fourth-
Century Salamis/Constantia. In 
Rogge, S., Ioannou, C., Mavrojannis, 
T. (eds.), Salamis of Cyprus. History 
and Archaeology from the Earliest 
Times to Late Antiquity, Waxmann, 
pp. 761-768.

• Deligiannakis, G. (2019), “Ιmages 
of Authority in Late Antiquity. Public 
Portrait Sculpture in the East (A.D. 
300-600)”. In Baldini, I. et al. (eds.), 
The Silk and the Blood. Images 
of Authority in Byzantine Art and 
Archaeology, pp. 145-152.

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Deligiannakis, G. (2019), Cypriot 
Otherings in Late Antiquity. 

Imperial Expectations and Regional 
Persistence: Ethnicity, Culture and 
Religion as Fundamental Resources 
of Regional Identities in the Hellenistic 
World and the Roman Empire, 30 
September – 2 October, Humboldt-
Universität zu Berlin, Berlin.

• Δεληγιαννάκης, Γ. (2019), «Διόνυσος 
‘ο Λυτρωτής’. Χίλια μάρκα για μια 
αναφορά σε αρχαίο κείμενο»: 
Οι ερμηνευτικές περιπέτειες του 
ψηφιδωτού της «Οικίας του Αιώνα» 
και η σημασία του για τη μελέτη 
της κωνσταντίνειας περιόδου. 
39ο Συμπόσιο Βυζαντινής και 
Μεταβυζαντινής Αρχαιολογίας και 
Τέχνης, 30 Μαΐου - 1 Ιουνίου, Αθήνα.

• Δεληγιαννάκης, Γ. (2019), “O 
Eνδιάμεσος χώρος” και η κατασκευή 
του “Θρησκευτικού Άλλου” μετά 
τη Σύνοδο της Νίκαιας (325). 
Κέντρο Φυσικής και Πολιτιστικής 
Κληρονομιάς, 18 Απριλίου, Λευκωσία.

• Deligiannakis, G. (2019), Introducing 
Digital Art History and Archaeology 
to Cyprus. Opportunities, challenges 
and the role of OUC (with M. 
Paschali). Byzart – Byzantine Art and 
Archaeology on Europeana. Final 
Meeting, 15 February, Bologna.

Βιβλιοκρισίες

• Δεληγιαννάκης, Γ. (2019), «Κι αν 
ο Βορράς βρισκόταν στον Νότο;». 
Βιβλιοκρισία Βαγγέλη Πανταζή Χάρτες 
και ιδεολογίες. Οι προσανατολισμοί 
των χαρτών και οι τύχες των λαών, 
εκδόσεις Στερέωμα, 2018, σελ. 520, 2 
Ιουλίου, Eφημερίδα Καθημερινή.

Άλλες Δραστηριότητες

• Ψηφιακή θεματική έκθεση, 
Europeana/Byzart: Sculpture in the 
East Public Portrait Sculpture in 
the East (AD 300-600) as Images of 
Authority.

ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ

Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους

• Efthymiadis, S. (2019), “Plutarch’s 
Reception in the Work of Nikephoros 
Xanthopoulos”. In Xenophontos, S., 
Oikonomopoulou, K. (eds.), Brill’s 
Companion to the Reception of 
Plutarch, Leiden-Boston: Brill, 2019, 
pp. 324-339.

• Ευθυμιάδης, Σ. (2019), «Γυναίκες, 
μοναχισμός και αγιολογία 
στη μεσοβυζαντινή και την 
υστεροβυζαντινή περίοδο». Στο: 
Women and Monasticism in the 
Medieval Eastern Mediterranean: 
Decoding a Cultural Map, επιμ. 
Κountoura-Galaki Ε. & Μitsiou 
Κ., National Hellenic Research 
Foundation, pp. 31-48, Athens.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Efthymiadis, S. (2019), A Hagiography 
between Byzantium and the West: the 
Universal and the Local Dimension of 
South Italian Lives of Saints (Ninth–
Twelfth Centuries). Medioevo Greco, 
19, pp. 323-335.

• Efthymiadis, S. (2019), Vers un 
Grégoire imaginaire ou presque: 
l’Éloge de Grégoire le Théologien par 
Nicétas le Paphlagonien (BHG 725). 
A. Binggeli & V. Déroche. Mélanges 
Bernard Flusin, Travaux et Mémoires, 
23/1, pp. 277-286.

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Efthymiadis, S. (2019), Hagia Sophia 
of Constantinople: Emperors, 
Patriarchs, and People (532-1204). 
Université Paris IV-La Sorbonne, 27 
November, Paris, France.

• Efthymiadis, S. (2019), The artist 
and his / her homeland: the “genius 
loci” in the ancient world, Un filo, 
un’ombra, una forma. La Vita s. 
Theoctistae Lesbiae in Insula Paros, 
Seminar for High School Teachers 
in Classics, 3-7 September, Paros, 
Greece.

• Efthymiadis, S. (2019), From Plato’s 
Symposium to Methodios’s and the 
Passio Nerei et Achillei (BHG 1317): 
‘female’ readings of male sexuality 
(with Harris Messis. Sex and the 
ancient city: Aspects of sexual 
intercourse in Greco-Roman antiquity: 
A conference in honour of Professor 
Chris Carey, 11 June), University of 
Cyprus.

• Efthymiadis, S. (2019), Transfers 
of cults and transformations of 
legends as reflected in Ninth- and 
Tenth-Century Constantinopolitan 
Hagiography. Cult Transfer 
and Literary Transformation in 
Hagiographic Legends during the 
First Millennium, 15 February, Maison 
Française d’Oxford. 

HERNANDEZ DUVAL ROBERT

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Hernandez-Duval, R. (2019), 
Unemployment, Inequality, and 
Institutions, Revisited. 6th Annual 
Conference of the International 
Association for Applied Econometrics, 
25-28 June, Nicosia.

• Hernandez-Duval, R. (2019), 
Unemployment, Inequality, and 
Institutions, Revisited. 6th European 
User Conference for EU-Microdata, 
GESIS, 7-8 March, Mannheim.

ΖΕΜΠΥΛΑΣ ΜΙΧΑΛΙΝΟΣ

Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους

• Zembylas, M. & Keet, A. (2019), 
Critical human rights education: 
Advancing social-justice-oriented 
educational praxes. Springer: 
Dordrecht, The Netherlands.

• Zembylas, M. (2019), “Affect, race, 
and white discomfort in schooling: 
Decolonial strategies for ‘pedagogies 
of discomfort”. In Suissa J. & D. 
Chetty D. (eds.), Critical philosophy of 
race and education. London: Taylor 
and Francis/Routledge.

• Zembylas, M. (2019), “Butler, Judith”. 
In Atkinson, P., Delamont, P., Hardy, 
M.A. & Williams, M. (eds.), SAGE 
Research Methods Foundations.

• Bozalek, V., Zembylas, M. & 
Shefer, T. (2019). “Response-able 
(peer) reviewing matters in higher 
education”. In Taylor, C. & Bayley, 
A. (eds.), Posthumanism and higher 
education: Reimagining pedagogy, 
practice and research, pp. 349-358. 
New York: Palgrave Macmillan.

• Zembylas, M. (2019), Afterword. In 
Leander K. & Ehret C. (eds.), Affect 
in literacy teaching and learning: 
Pedagogies, politics, and coming 
to know, pp. 223-228. New York: 
Routledge.

• Charalambous, P., Charalambous, C. 
& Zembylas, M. (2019), “Inarticulate 
voices: Translanguaging in an ecology 
of conflict”. In Jaspers J. & Madsen 
L.M. (eds.), Critical perspectives 
on linguistic fixity and fluidity: 
Languagized lives, pp. 167-191. New 
York: Routledge.

• Bozalek, V. & Zembylas, M. (2019), 
“Perceptions on socially just 
pedagogies in higher education”. In 
Maré, G. (ed.), Race in education, 
pp. 5-40. Stellenbosch, South Africa: 
African SunMedia and STIAS.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Zembylas, M. (2019), The affective 
modes of right-wing populism: Trump 
pedagogy and lessons for democratic 
education. Studies in Philosophy and 
Education. 

• Zembylas, M. (2019), Emotions, 
affects and trauma in classrooms: 
Moving beyond the representational 
genre. Research in Education.

• Zembylas, M. (2019), Re-
conceptualizing complicity in the 
social justice classroom: Affect, 
politics and anti-complicity pedagogy. 
Pedagogy, Culture, & Society. 

• Zembylas, M. & Bekerman, Z. (2019), 
A teacher’s stance to the Cyprus 
conflict is a matter of morality: Some 
insights on the entanglement of moral 



and peace education. Journal of 
Peace Education, 16(2), pp. 155-174.

• Zembylas, M. (2019), From the ethic 
of hospitality to affective hospitality: 
Ethical, political and pedagogical 
implications of theorizing hospitality 
through the lens of affect theory. 
Studies in Philosophy and Education.

• Kester, K., Zembylas, M., Sweeney, 
L., Lee, K., Kwon, S. & Kwon, J. 
(2019), Reflections on decolonizing 
peace education in Korea: A critique 
and some decolonial pedagogic 
strategies. Teaching in Higher 
Education.

• Stylianou, P. & Zembylas, M. (2019), 
Ethical and political dimensions of 
action research and lesson study: 
Reflections from a research project 
on a controversial issue in Cyprus. 
Educational Action Research, 27(4), 
pp. 581-594.

• Zembylas, M. (2019), The affective 
dimension of everyday resistance: 
Implications for critical pedagogy 
in engaging with neoliberalism’s 
educational impact. Critical Studies in 
Education.

• Zembylas, M. (2019), Encouraging 
shared responsibility without invoking 
collective guilt: Exploring pedagogical 
responses to portrayals of suffering 
and injustice in the classroom. 
Pedagogy, Culture and Society, 27(3), 
pp. 403-417.

• Zembylas, M. (2019), “Shame at 
being human” as a transformative 
political concept and praxis: 
Pedagogical possibilities. Feminism & 
Psychology, 29(2), pp. 303-321.

• Zembylas, M. (2019), The affective 
dimension of far right rhetoric in the 
classroom: The promise of agonistic 
emotions and affects in countering 
extremism. Discourse: Studies in the 
Cultural Politics of Education.

• Zembylas, M. (2019), The ethics 
and politics of precarity: Risks and 
productive possibilities of a critical 
pedagogy for precarity. Studies in 
Philosophy and Education, 38(2), pp. 
95-111.

• Zembylas, M. (2019), A Butlerian 
perspective on inclusion: The 
importance of embodied ethics, 
recognition, and relationality in 
inclusive education. Cambridge 
Journal of Education, 49(6), pp. 727-
740.

• Zembylas, M., Loukaidis, L., Antoniou, 
M. & Antoniou, P. (2019), Religious 
doctrines and critical religious 
education: Teachers’ epistemic 
switching in a confessional setting. 
British Journal of Religious Education, 
41(3), pp. 286-298.

• Stylianou, A. & Zembylas, M. (2019), 
Head teachers’ spirituality and 
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• Zembylas, M. (2019), Primary school 
teachers’ understandings of human 
rights and human rights education 
(HRE) in Cyprus. Invited talk at the 
“Human rights education in context’ 
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Teaching about grief in school: 
Complexities and new possibilities. 
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• Stylianou, P. & Zembylas, M. 
(2019), Integrating mourning in 
elementary schools: Complexities 
and new prospects. Conference of 
Ekpaideutikos Omilos Kyprou (EOK), 
March, Limassol, Cyprus [in Greek]. 

• Zembylas. M. (2019), The affective 
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L., Zorpas, A. (2019), The application 
of analytical hierarchy process in 
combination with PESTEL-SWOT 
analysis to assess the hydrocarbons 
sector in Cyprus. Energies, 12, 791.
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a cyber-physical range”. In 
Proceedings, 5th ACM Cyber-
Physical System Security Workshop 
(CPSS 2019), pp. 25-34, Auckland, 
New Zealand.

• Pandey, P., Collen, A., Nijdam, N.A., 
Anagnostopoulos, M., Katsikas, 
S., and Konstantas, D. (2019), 
“Towards Automated Threat-based 
Risk Assessment for Cyber Security 
in Smarthomes”. In Proceedings, 
European Conference on Cyber 
Warfare and Security – ECCWS, pp. 
839-844, Coimbra, Portugal. 

• Malamas, V., Dasaklis, T., 
Kotzanikolaou, P., Burmester, M. 
and Katsikas, S. (2019), “A forensics-
by-design management framework 
for medical devices based on 
blockchain”. In Proceedings 2019 
IEEE World Congress on Services 
(SERVICES), pp. 35-40, Milan, Italy.

• Spathoulas, G., Evangelatos, S., 
Anagnostopoulos, M., Mema, G., 
Katsikas, S. (2019), “Detection of 
abnormal behavior in smart home 
environments”. In Proceedings, 
4th South-East Europe Design 
Automation, Computer Engineering, 
Computer Networks and Social Media 
Conference (SEEDA-CECNSM), pp. 
1-6, Piraeus, Greece.

• Assenza, G., Cozzani, V., Flammini, 
F., Gotcheva, N., Gustafsson, T., 
Hansson, A., Heikkila, J., Iaiani, M., 
Katsikas, S., Nissilä, M., Oliva, G., 
Richter, E., Roelofs, M., Azari, S.M., 
Setola, R., Stejin, W., Tugnoli, A., 
Vanderbeek, D., Westerdahl, L., 
Ylönen M., and Young H. (2019), 
“White Paper on Industry Experiences 
in Critical Information Infrastructure 
Security: A Special Session at 
CRITIS 2019”. In Proceedings, 
14th International Conference on 
Critical Information Infrastructures 
Security (CRITIS 2019), pp. 197-207, 
Linköping, Sweden.

ΛΙΑΠΗΣ ΒΑΪΟΣ

Βιβλία, μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους

• Liapis, V. (2019), “Asclepiades”. 
In Sommerstein, A.H. (ed.), The 
Encyclopedia of Greek Comedy 
(Malden: Wiley-Blackwell), pp. 
101–102.

• Liapis, V. (2019), “‘Skolia”. In 
Sommerstein, A.H. (ed.), The 
Encyclopedia of Greek Comedy 
(Malden: Wiley-Blackwell), pp. 
872–873.

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες 

• Λιαπής, Β. (2019), Anne Carson’s 
Antigo-Nick: Remaking Sophocles. 
International Analogio Festival: 
Ancient Greek Tragedy at the 
Intersection of Politics and 
Performance, 25 Σεπτεμβρίου, Αθήνα.

• Λιαπής, Β. (2019), Η μετάφραση του 
αρχαίου δράματος: προκλήσεις, 
παγίδες, πειρασμοί. International 
Analogio Festival: Ancient Greek 



Tragedy at the Intersection of Politics 
and Performance, 23 Σεπτεμβρίου, 
Αθήνα.

• Λιαπής, Β. (2019), Greek Tragedy 
Transformed: Adaptations of Greek 
Tragedy from Antiquity to the Present 
Day’. MA Symposium ‘The Greek 
Element in Anglophone Literature’, 
Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, 5 
Μαρτίου, Αθήνα.

• Λιαπής, Β. (2019), Χρήμα, βία και 
αιμομιξία: η εικόνα του τυράννου στην 
αρχαία τραγωδία. Ερευνητική Μονάδα 
Αρχαιολογίας, Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
4 Φεβρουαρίου, Λευκωσία. 

Βιβλιοκρισίες

• Vahtikari V., Tragedy Performances 
Outside Athens in the Late Fifth and 
the Fourth Centuries BC. (Helsinki 
2014). Σε: Gnomon 91.7 (2019), pp. 
588–596.

Άλλες δραστηριότητες

• Κείμενο προγράμματος για την 
παράσταση της Ορέστειας του 
Αισχύλου από το Εθνικό Θέατρο της 
Ελλάδας (σκηνοθεσία Ι. Βουλγαράκη, 
Λ. Μελεμέ, Γ. Μαυραγάνη). Πρεμιέρα: 
28 Ιουνίου 2019, Αρχαίο Θέατρο 
Επιδαύρου.

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

Βιβλία, μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους

• Manolopoulos, Y., Papadopoulos, 
G.A., Stassopoulou, A., Dionysiou, 
I., Kyriakides, I. and Tsapatsoulis 
N. (eds.) (2019), Proceedings 
23rd Panhellenic Conference on 
Informatics (PCI), ACM Press: 
Nicosia, Cyprus. 

• Chbeir, R., Manolopoulos, Y., Ilarri, 
S. and Papadopoulos, A. (eds.) 
(2019), Proceedings 11th International 
Conference on Management of Digital 
Ecosystems (MEDES’2019), ACM 
Press, Limassol, Cyprus. 

• Barnaghi, P., Gottlob, G., 
Manolopoulos, Y., Tzouramanis, 
T. and Vakali, A. (eds.) (2019), 
Proceedings IEEE/WIC/ACM 
International Conference on Web 
Intelligence (WI), ACM Press, 
October, Thessaloniki, Greece.

• Barnaghi, P., Gottlob, G., 
Manolopoulos, Y., Tzouramanis, 
T. and Vakali, A. (eds.), (2019), 
Proceedings IEEE/WIC/ACM 
International Conference on Web 
Intelligence (WI), IEEE Press, October, 
Thessaloniki, Greece.

• Barnaghi, P., Gottlob, G., Katsaros, 
D., Manolopoulos, Y., Pandey, R., 
Tzouramanis, T. and Vakali, A. (eds.), 
(2019), Proceedings IEEE/WIC/
ACM International Conference on 
Web Intelligence (WI) – Companion 

volume, Vol. 24800, ACM Press, 
October, Thessaloniki, Greece. 

• Manolopoulos, Y. and Stupnikov, 
S. (eds.) (2019), Revised Selected 
Papers from the 20th Conference 
on Data Analytics & Management in 
Data Intensive Domains (DAMDID/
RCDL’2018), Springer International 
Publishing, Communications in 
Computer & Information Science 
(CCIS) Series, Vol. 1003.

• Desai, B., Anagnostopoulos, D., 
Manolopoulos, Y. and Nikolaidou, 
M. (eds.) (2019), Proceedings 23rd 
International Database Applications 
& Engineering Symposium 
(IDEAS’2019), ACM Press, Athens, 
Greece. 

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Georgiadis, N., Tiakas, E., 
Manolopoulos, Y. and Papadopoulos, 
A. (2019), Skyline-based Dissimilarity 
of Images. Journal of Intelligent 
Information Systems, December, Vol. 
53, No. 3, pp. 509-545.

• Roumelis, G., Fevgas, A., 
Vassilakopoulos, M., Corral, A., 
Bozanis, P. and Manolopoulos, 
Y. (2019), Bulk-loading and Bulk-
insertion Algorithms for xBR+-trees 
in Solid State Drives. Computing, 
October, Vol. 101, No. 10, pp. 1539-
1563.

• Angelis, L., Bassiliades, N. and 
Manolopoulos, Y. (2019), On the 
Necessity of Multiple University 
Rankings. COLLNET Journal of 
Scientometrics & Information 
Management, June, Vol. 13, No. 1, 
pp. 11-36. 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

• Kostoglou, P., Papadopoulos, 
A. and Manolopoulos, Y. (2019), 
“Distributed Computation of Top-k 
Degrees in Hidden Bipartite Graphs”. 
In Proceedings, 23rd European 
Conference on Data Bases & 
Information Systems (ADBIS’2019), 
Springer CCIS, Vol. 1064, pp. 3-10, 
September, Bled Lake, Slovenia.

• Christoforidis, G., Kefalas, P., 
Papadopoulos, A. and Manolopoulos, 
Y. (2019), “Recommending Points 
of Interest in LBSNs Using Deep 
Learning Techniques (invited)”. 
In Proceedings, International 
Symposium on Innovations & 
Intelligent Systems & Applications 
(INISTA’2019), pp.1-6, July, Sofia, 
Bulgaria.

• Rafailidis, D. and Manolopoulos, 
Y. (2019), “Can Virtual Assistants 
Produce Recommendations?”. 
In Proceedings, 9th International 
Conference on Web Intelligence, 
Mining & Semantics (WIMS’2019), 
June, Seoul, Korea. 

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Manolopoulos, Y. (2019), 
Where to? State-of-the-art POI 
Recommendations. Invited talk. 
IEEE International Symposium on 
INnovations in Intelligent SysTems 
& Applications (INISTA’2019), July, 
Sofia, Bulgaria. 

• Μanolopoulos, Y. (2019), Status and 
Opportunities in Scientific Impact 
Forecasting. Invited talk. International 
Conference on Big Data, IoT & Cloud 
Computing (ICBICC’2019), July, 
Rome, Italy. 

Άλλες επιστημονικές εργασίες

• Rafilidis, D. and Manolopoulos, 
Y. (2019), The Technological Gap 
Between Virtual Assistants and 
Recommendation Systems, CoRR 
abs/1901.00431.

• Kostoglou, P., Papadopoulos, A. and 
Manolopoulos, Y. (2019), Distributed 
Computation of Top-k Degrees in 
Hidden Bipartite Graphs. CoRR 
abs/1904.04626.

• Christoforidis, G., Kefalas, P., 
Papadopoulos, A. and Manolopoulos, 
Y. (2019), RELINE: Point-of-Interest 
Recommendations using Multiple 
Network Embeddings, CoRR 
abs/1902.00773.

ΜΙΧΑΗΛ ΛΟΪΖΟΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Rodosthenous, C. & Michael, 
L. (2019), Web-STAR: A Visual 
Web-Based IDE for a Story 
Comprehension. System Theory 
and Practice of Logic Programming, 
Cambridge University Press, 19, pp. 
317-359.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

• Isaak, N. & Michael, L. (2019), 
“WinoFlexi: A Crowdsourcing 
Platform for the Development of 
Winograd Schemas”. In Proceedings 
of the Australasian Joint Conference 
on Artificial Intelligence (AI 2019), 
Springer International Publishing, pp. 
289-302.

• Michael, L. (2019), “Machine 
Coaching”. In Proceedings of the 
IJCAI 2019 Workshop on Explainable 
Artificial Intelligence (XAI @ IJCAI 
2019), pp. 80-86.

ΟΤΤΕΡΜΠΑΧΕΡ ΤΖΑΝΑ 
(OTTERBACHER JAHNA)

Βιβλία, μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους

• Otterbacher, J., Katakis, I. & 
Agathangelou, P. (2019), “Linguistic 
Bias in Crowdsourced Biographies: 
A Cross-lingual Examination”. In 
Vanetik, N. & Litvak, M. (eds.), 
Multilingual Text Analysis: Challenges, 
Models, and Approaches. World 
Scientific, pp. 411-440.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Ntalianis, K.S., Kener, A. & 
Otterbacher, J. (2019), Feelings’ 
Rating and Detection of Similar 
Locations, Based on Volunteered 
Crowdsensing and Crowdsourcing. 
IEEE Access, 7, pp. 90215 – 90229. 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

• Barlas, P., Kyriakou, K., Kleanthous, 
S. & Otterbacher, J. (2019), “Social 
B(eye)as: Human and machine 
descriptions of people images”. In 
Proceedings of the 13th International 
AAAI Conference on Web and Social 
Media (AAAI ICWSM 2019 Dataset 
track). 

• Barlas, P., Kyriakou, K., Kleanthous, 
S. & Otterbacher, J. (2019), “What 
Makes an Image Tagger Fair? 
Proprietary auto-tagging and 
interpretations on people images”. 
In Proceedings of the Association 
for Computing Machinery 27th 
Conference on User Modeling, 
Adaptation and Personalization (ACM 
UMAP 2019). 

• Kleanthous, S. & Otterbacher, J. 
(2019), “Shaping the Reaction: 
Community Characteristics and 
Emotional Tone of Citizen Responses 
to Robotics Videos at TED versus 
YouTube”. In Proceedings 27th 
Conference on User Modeling, 
Adaptation and Personalization 
(UMAP ’19 Adjunct), 9–12 June, 
Larnaca, Cyprus. ACM, New York, 
NY, USA.

• Tal, S., Batsuren, K., Bogina, 
V., Giunchiglia, F., Hartman, A., 
Kleanthous, S., Kuflik, T. and 
Otterbacher, J. (2019), ““End to end”: 
Towards a framework for reducing 
biases and promoting transparency of 
algorithmic systems”. In Proceedings 
of the 14th International Workshop 
on Semantic and Social Media 
Adaptation and Personalization, IEEE 
Explorer.

• Otterbacher, J. (2019), “Fairness in 
Algorithmic and Crowd-Generated 
Descriptions of People Images”. In 
Proceedings of FAT/MM ’19, 1st 
International Workshop on Fairness, 

Accountability and Transparency in 
Multimedia. ACM Press. (Published 
abstract of keynote talk.)

• Berendt, B., Bogina, V., Burke, 
R., Ekstrand, M., Hartman, A., 
Kleanthous, S., & Otterbacher, J. 
(2019), “FairUMAP 2019 Chairs’ 
Welcome Overview”. In Αdjunct 
Publication of the 27th Conference 
on User Modeling, Adaptation and 
Personalization, pp. 279-281.

• Kleanthous, S., Kuflik, T., Otterbacher, 
J., Hartman, A., Dugan, C. & Bogina, 
V. (2019), “Intelligent user interfaces 
for algorithmic transparency 
in emerging technologies”. In 
Proceedings of the 24th International 
Conference on Intelligent User 
Interfaces: Companion, pp. 129-130.

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Kyriakou, K., Barlas, P., Kleanthous, 
S. & Otterbacher, J. (2019), Fairness 
in Proprietary Image Tagging 
Algorithms: A cross-platform audit 
on people images. 13th International 
AAAI Conference on Web and Social 
Media (AAAI ICWSM 2019). 

• Matsangidou, M. and Otterbacher, J. 
(2019), What is Beautiful Continues 
to be Good: People Images and 
Algorithmic Inferences on Physical 
Attractiveness. 17th IFIP International 
Conference on Human-Computer 
Interaction, 2-6 September, Paphos, 
Cyprus. 

• Otterbacher, J., Barlas, P., 
Kleanthous, S. & Kyriakou, K. (2019), 
How Do We Talk about Other People? 
Group (Un) Fairness in Natural 
Language Image Descriptions. 
Seventh AAAI Conference on Human 
Computation and Crowdsourcing 
(AAAI HCOMP). 

ΠΑΠΑΚΛΕΟΒΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΘΙΑ

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Παπακλεοβούλου, Χ. (2019), Βασικές 
Αρχές Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, 
Συνέδριο Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου, 20 Σεπτεμβρίου, Λεμεσός.    

• Παπακλεοβούλου, Χ. (2019), Βασικές 
Αρχές Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, 
Συνέδριο Παγκύπριου Δικηγορικού 
Συλλόγου, 31 Μαΐου, Λευκωσία.

ΠΑΣΙΑΡΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ

Βιβλία, μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους

• Brauckmann, S. and Pashiardis, P. 
(2019), “El hacer y la formación de 
líderes educativos en un mundo 
glocalizado: de la convergencia a 
la divergencia” (The Making and 
Shaping of Educational Leaders 

in a Glocalized World: From 
Convergence to Divergence). In 
Díaz, D., , Ángel, M. and Veloso 
Rodríguez, A. (eds.), Modelos de 
investigación en liderazgo educativo, 
una revisión internacional (Research 
models in Educational Leadership, 
an International Review), pp. 47-
82, Ciudad de México, México: 
Instituto de Investigaciones sobre la 
Universidad y la Educación, Centro 
Cultural Universitario, Universidad 
Nacional Autónoma de México (in 
Spanish).

• Pashiardi, G. and Pashiardis, P. 
(2019), “Teachers’ Training in Cyprus: 
Past, Present and Future Issues”. In 
Karras, K.G. & Wolhuter, C.C. (eds.), 
International handbook of teacher 
education: Revised and Augmented 
Edition, pp. 385-397, Nicosia, Cyprus: 
HM Studies and Publishing.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Pashiardis, P. & Brauckmann, S. 
(2019), New Public Management 
in Education: A Call for the 
Edupreneurial Leader?. Leadership 
and Policy in Schools, 18(3), pp. 
485-499.

• Kafa, A. & Pashiardis, P. (2019), 
Exploring School Principals’ Personal 
Identities in Cyprus from a Values 
Perspective. International Journal of 
Educational Management, 33(5), pp. 
886-902. 

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Pashiardis, P., Brauckmann, S., 
Kemethofer, D. and Weber, C. 
(2019), Schulleitungshandeln 
im Kontext von Autonomie und 
Accountability. Vermessen? 
Verhältnis von Bildungsforschung, 
Bildungspolitik und Bildungspraxis 
Kongressprogramm ÖFEB-Kongress 
2019, Österreichische Gesellschaft 
für Forschung und Entwicklung im 
Bildungswesen, Presenter, 17-20 
September, Linz, Austria.

• Pashiardis, P. (2019), Leadership 
for Quality Assurance. Invited talk. 
Course co-organized by the Cyprus 
Police Academy and the Center 
for Security Studies of the Hellenic 
Ministry of Citizen Protection 
(KEMEA) in cooperation with the 
Open University of Cyprus (OUC), the 
Hellenic Open University, the Hellenic 
Police Academy and the European 
Police College (CEPOL), 15-19 
September, Thessaloniki, Greece. 

• Πασιαρδής, Π. (2019), Παιδαγωγική 
ηγεσία και βελτίωση του σχολείου 
= Edupreneurial Leadership. 
Προσκεκλημένος κεντρικός 
ομιλητής. Ελληνικό Παρατηρητήριο 
για τη Διαπολιτισμική Παιδεία και 
Εκπαίδευση σε συνεργασία με 



την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/
βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης 
Κεντρικής Μακεδονίας, 17 
Σεπτεμβρίου, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα. 

• Pashiardis, P., Brauckmann, S., 
Krammer, G. and Mayr, J. (2019), 
Leaders desperately wanted - 
Empirical findings from an Austria-
wide longitudinal study. “Education 
in an Era of Risk – the Role of 
Educational Research for the Future”, 
European Educational Research 
Association (EERA), ECER Annual 
Meeting, Presenter, 3-6 September, 
Hamburg, Germany.

• Pashiardis, P. (2019), Supporting 
Teachers’ Continuous Professional 
Development: Challenges, 
Opportunities and Limits of the Use 
of Online Tools. “Education in an 
Era of Risk – the Role of Educational 
Research for the Future”, European 
Educational Research Association 
(EERA), ECER Annual Meeting, 
Discussant, 3-6 September, 
Hamburg, Germany.

• Pashiardis, P., Brauckmann, S. and 
Kafa, A. (2019), School Principals’ 
Personal Identity in Building an 
Entrepreneurial Leadership Behavior: 
Evidence from a Case Study in 
Cyprus. “Education in an Era of Risk 
– the Role of Educational Research 
for the Future”, European Educational 
Research Association (EERA) ECER 
Annual Meeting, Presenter, 3-6 
September, Hamburg, Germany.

• Pashiardis, P. (2019), Situational 
Approaches to Governance and 
Leadership: Recent Research and 
Developments. SOUL Research 
Seminar Speaker, Department of 
Education, Stockholm University, 3 
June, Stockholm, Sweden.

• Pashiardis, P. (2019), Pedagogical 
leadership and school improvement. 
Invited speaker. Rector’s Research 
Conference 2019, Stockholm 
University, 6 May, Stockholm, 
Sweden. 

• Pashiardis, P., Brauckmann, S. and 
Feldhoff, T. (2019), The Good, the 
Bad, and the Ugly: School Leadership 
in Schools under Challenging 
Circumstances. German Institute for 
International Educational Research. 
Leveraging Education Research 
in a “Post-Truth” Era: Multimodal 
Narratives to Democratize Evidence, 
American Educational Research 
Association (AERA), AERA Annual 
Meeting, Presenter and Co-Chair, 5-9 
April, Toronto, Canada.

ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ

Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους 

• Πετρίδης, Α. (2019), Κύπρονδε: 
Παρεμβάσεις στη σύγχρονη κυπριακή 
(και ελλαδική) λογοτεχνία και το 
θέατρο, Λευκωσία: Εκδόσεις Άνευ 
2019.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Πετρίδης, Α. (2019), Χαραλαμπίδης 
σκώπτων: Νέες χρήσεις της 
μεθιστορικής μεθόδου προς 
σχολιασμό της άμεσης επικαιρότητας 
στις όψιμες συλλογές του Κυριάκου 
Χαραλαμπίδη, Θέματα Λογοτεχνίας 
59, σσ. 66-79.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά χωρίς κριτές

• Πετρίδης, Α., (2019), Άξιος; Άξιος! 
Αναφορά στον Κυριάκο Χαραλαμπίδη 
με αφορμή τη βράβευσή του με το 
βραβείο Γ. Φ. Πιερίδης 2019 της 
Ένωσης Λογοτεχνών Κύπρου. Νέα 
Εποχή 341. 

• Πετρίδης, Α., (2019), Για την 
καινούρια ανθολογία κυπριακής 
ποίησης των Γιώργου Χριστοδουλίδη 
και Παναγιώτη Νικολαΐδη. Διόραμα 24 
(Μάιος – Ιούνιος 2019), σελ. 48. 

• Πετρίδης, Α., (2019), Λαιμαργία: 
ένα αμάρτημα ως λογοτεχνική 
έμπνευση. Ηλεκτρονικό περιοδικό Ο 
Αναγνώστης, 26.05.2019. 

• Πετρίδης, Α., (2019), The real thing: 
Για την ποιητική συλλογή Τα Κεράσια 
της Εύας της Βίκυς Κατσαρού. 
Ηλεκτρονικό περιοδικό Fractal, 
16.01.19.

• Πετρίδης, Α., (2019), 
Ένα μεταλογοτεχνικό, 
μετακινηματογραφικό μυθιστόρημα: 
για τον Αργό Σίδηρο του Σωφρόνη 
Σωφρονίου, Νέα Εποχή 339, σσ. 
87–93. 

• Πετρίδης, Α., (2019), Η Γυναίκα 
στο Κείμενο: τέσσερις Κύπριες 
πεζογράφοι (συν)ομιλούν για τη 
λογοτεχνική γραφή: Μυρτώ Αζίνα, 
Νάσια Διονυσίου, Μαρία Α. Ιωάννου, 
Κωνσταντία Σωτηρίου. Ακτή 118 
(άνοιξη 2019), σσ. 17–20.

ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΥΡΑ

Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους 

• Sidiropoulou, A. (2019), ”Creating 
Beauty in Chaos: Robert Wilson’s 
Visual Authorship in Einstein on the 
Beach”. In Novak, J. and Richardson, 
J. (eds), Einstein on the Beach: Opera 
Beyond Drama, Routledge.

• Σιδηροπούλου, Α. (2019), «Η 
υπερβατική και ετεροτοπική 

σκηνογραφία στη σύγχρονη 
Ευρωπαϊκή σκηνοθεσία: το 
παράδειγμα του Ivo van Hove, Romeo 
Castellucci και Τhomas Ostermeier». 
Στο: Πεφάνης, Γ. (επιμ.), H Φιλοσοφία 
επί Σκηνής. Εκδόσεις Παπαζήσης.

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Sidiropoulou, A. (2019), Opening 
Up Discoveries through Promised 
Endings: an Experimental Work in 
Progress on Oedipus at Colonus 
and King Lear. Co-authored with Eric 
Nicholson. Skenè. Texts and Studies 
(Studies I) series.

• Sidiropoulou, A. (2019), City 
Narratives in European Performances 
of Crisis: The examples of Athens and 
Nicosia. Critical Stages. 

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Sidiropoulou, A. (2019), Ten Principles 
of Mutuality. The Rehearsal Room as 
a Laboratory for Actor and Director 
Training. Κεντρική Oμιλήτρια. “The 
Makings of the Actor: Towards 
Contemporary Acting Techniques, 
Practices & Methodologies”, Royal 
Central School of Speech and 
Drama and the Michael Cacoyannis 
Foundation, 17-26 Ioυλίου, Aθήνα. 

• Sidiropoulou, A. (2019), Cities of 
Conflict-Centres of Culture: The ‘Polis’ 
as both Background and Protagonist 
in European Performances of Crisis. 
International Federation for Theatre 
Research Theatre, Performance 
and Urbanism, Shanghai Theatre 
Academy, 8-12 Ιουλίου, Σαγκάη, Κίνα.

• Sidiropoulou, A. (2019), Theatre and 
21st Century Crisis. The Example 
of Greece. Σεμινάριο, Institute of 
Theatre Studies, 9 Μαΐου, Βερολίνο, 
Γερμανία. 

• Sidiropoulou, A. (2019), Γυναίκες 
Σκηνοθέτιδες στην Ελλάδα. 
Προσκεκλημένη ομιλήτρια. Saison/
Γυναίκες, 11 Mαρτίου, Λευκωσία. 

• Sidiropoulou, A. (2019), Staging 
the Greeks in the 21st Century: 
Adaptation, Recontextualisation, and 
the Ethics of Directing. Invited lecture. 
Centre for Hellenic Studies, Kings 
College London υπό την Αιγίδα της 
Ύπατης Αρμοστείας της Κύπρου στο 
Ηνωμένο Βασίλειο, 14 Φεβρουαρίου, 
Kings College, Λονδίνο, U.K. 

• Sidiropoulou, A. (2019), Why 
Directions? Why Directing?. Invited 
lecture. Royal Central School of 
Speech and Drama, CSSD, 13 
Φεβρουαρίου, Λονδίνο. U.K.

• Sidiropoulou, A. (2019), Book Launch: 
Directions for Directing. School of 
Performance and Creative Industries, 
11 Φεβρουαρίου, Leeds University, 
Leeds, U.K.

• Sidiropoulou, A. (2019), Staging 
Classical Myths. Σεμινάριο για τη 

θεωρία της διασκευής, με εφαρμογή 
στον μύθο του Ιππόλυτου, English 
Department, Queen Mary University, 
February, London, U.K.

• Sidiropoulou, A. (2019), Director 
and Actor. Πρακτικό Εργαστήρι 
για τη διαδικασία δημιουργίας της 
παράστασης Phaedra I—. School of 
Theatre, Performance and Cultural 
Policy Studies. University of Warwick, 
“Love” seminar, February, Warwick, 
U.K.

• Sidiropoulou, A. (2019), Phaedra 
I—a work-in-progress presentation. 
Ανοιχτή πρόβα με Q&A μεταξύ 
των φοιτητών και των μελών της 
παράστασης, School of Performance 
and Cultural Industries, February, 
University of Leeds, UK.

Άλλες δραστηριότητες 

• Σκηνοθεσία και Μετάφραση. Το 
Κουκλόσπιτο, Ε. Ίψεν. Τεχνοχώρος 
ΕΘΑΛ (Λεμεσός, Λευκωσία), 
Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2019.

• Συγγραφή και Σκηνοθεσία. Phaedra Iñ. 
Tristan Bates Theatre (Λονδίνο, Η.Β.), 
Φεβρουάριος 2019.

• Σκηνοθεσία. Η Τριλογία της Πόλης. 
Θεατρικό Αναλόγιο. ΘΟΚ (Λευκωσία), 
Ιανουάριος 2019.

ΤΑΛΙΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Talias, M., Lamnisos, D., Middleton, 
N., Kyprianou, N. (2019), 
Geodemographic area classification 
and association with mortality: an 
ecological study of small areas of 
Cyprus. International Journal of 
Environmental Research and Public 
Health, 16(16), 2927.

• Talias, M., Giannakou, K., Lamnisos, 
D. (2019), PNS84 Demographic 
forecasting with uncertainty of 
population projection in Cyprus: a 
bayesian probabilistic population 
projection study. Value in Health, 22, 
776.

ΤΣΑΔΗΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους 

• Tsadiras, A. (2019), “The European 
Ombudsman”. In Paul Craig, EU 
Administrative Law, 3rd edition. 

Bιβλιοκρισίες

• Tsadiras, A. (2019), “The 
European Ombudsman and Good 
Administration in the European Union, 
by Nikos Vogiatzis, “56 Common 
Market Law Review”, London: 
Palgrave Macmillan (2018), Issue 2, 
pp. 599–601.

ΤΣΙΠΛΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Βιβλία/μονογραφίες και κεφάλαια σε 
συλλογικούς τόμους 

• Tsiplakou, S., Armostis, S., Bella, S., 
Michelioudakis, D. & Moser, A. (2019), 
“The Past Perfect in Cypriot and 
Standard Greek: Innovation because 
of or irrespective of contact?” 
In Villena Ponsoda, J.A., Díaz-
Montesinos, F., Ávila-Muñoz, A-M. & 
Vida-Castro, M. (eds.), Proceedings 
of the 9th International Conference 
on Language Variation in Europe, 
University of Malaga, Spain, 6-9 June 
2017. Amsterdam/Philadelphia: John 
Benjamins, pp. 232-243.

• Tsiplakou, S. (2019), “Pratiques 
d’alternance linguistique ou 
pédagogie du translanguaging? Une 
etude de cas dans deux classes à 
Chypre”. In Van Mensel, L. & Hélot, C. 
(eds.), Le multilinguisme en contexte 
éducatif au XXIe siècle: perspectives 
critiques. Les Cahiers Ιnternationaux 
de Sociolinguistique 16, pp. 95-116.

• Τσιπλάκου, Σ. (2019), Διαφορές 
στην κατάκτηση των δομών εστίασης 
και της σύνταξης των κλιτικών: 
κατανοώντας τον διδαλεκτισμό. 
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 
39. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών- Ίδρυμα 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη, σσ. 985-998.

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων

• Tsiplakou, S., Armostis, S., Bella, S., 
Michelioudakis, D. & Moser, A. (2019), 
«O υπερσυντέλικος στην κυπριακή 
και την Κοινή Νέα Ελληνική: Μια 
κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση». 
In Ralli, Α., Barkas, P., Joseph, B. & 
Bompolas, S. (eds.), Proceedings of 
the 8th International Conference on 
Modern Greek Dialects and Linguistic 
Theory (MGDLT 8), Gjirokastër, 
University of Gjirokastër & University 
of Patras: Laboratory of Modern 
Greek Dialects, pp. 325-338. 

• Tsiplakou, S. (2019), “Which dialect? 
What literacy?”. In Kappa, I. & 
Tzakosta, M. (eds.), Proceedings of 
the 7th International Conference on 
Modern Greek Dialects and Linguistic 
Theory (MGDLT 7), Rethymno, 
University of Patras: Laboratory of 
Modern Greek Dialects, pp. 28-37.

• Παπανικόλα, Ε. & Τσιπλάκου, Σ. 
(2019), «Η διδασκαλία της πρότυπης 
ελληνικής και των διαλέκτων της σε 
ένα πλαίσιο κριτικού γραμματισμού: 
ερευνητικά ευρήματα από ένα 
διαλεκτόφωνο περιβάλλον». In Kappa, 
I. & Tzakosta, M. (eds.), Proceedings 
of the 7th International Conference on 
Modern Greek Dialects and Linguistic 
Theory (MGDLT 7), University of 
Patras: Laboratory of Modern Greek 
Dialects, pp. 166-175.

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες

• Τσιπλάκου, Σ. & Τσαγγαρή, Ν. 
(2019), Ιδεολογία και γλωσσική 
αξιολόγηση: Η περίπτωση 
των Πανελλήνιων εξετάσεων. 
Προσκεκλημένη Ομιλήτρια. Ημερίδα: 
Ιδεολογίες, Γλωσσική Επικοινωνία 
και Εκπαίδευση, 6 Νοεμβρίου, 
Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας.

• Tsiplakou, S. (2019), Aspects of 
arrested convergence to Standard 
Greek in the Cypriot Greek koine. 
14th International Conference on 
Greek Linguistics, 5-8 September, 
University of Patras.

• Tsiplakou, S. (2019), “I’ll give 
them some peasanty swearing!”: 
Dialect and language ideologies 
in Greek Cypriot social media. 
10th International Conference on 
Language Variation in Europe (ICLaVE 
10), 26-28 June, Fryske Academy, 
Leeuwarden.

• Tsiplakou, S. (2019), Ex situ focusing 
in the Cypriot Greek koine: on non-
convergence to the syntax of the 
standard variety. 10th International 
Conference on Language Variation 
in Europe (ICLaVE 10), 26-28 June, 
Fryske Academy, Leeuwarden.

• Τsiplakou, S. & Tsagari, D. (2019), The 
case of the Greek National Language 
Test for university admission. 
Classroom-based Assessment SIG. 
16th EALTA conference ‘Transitions 
in Language Assessment’, 31 May - 2 
June, University College Dublin.

• Tsiplakou, S. (2019), Teaching 
related varieties: structural 
aspects in context. Invited talk. 
Second Cambridge Workshop on 
Translanguaging in the Classroom: 
How to teach genetically related 
varieties, 3 May, Queens’ College 
Cambridge. 

• Tsiplakou, S. (2019), Language 
alternation is not always 
translanguaging: data from a 
diglossic, multilingual context. 
Colloquium: Translanguaging in 
Migration Contexts. Translanguaging 
in the Individual, at School and in 
Society, 11 - 12 April, Linnaeus 
University, Växjö.

• Tsiplakou, S. & Papapetrou, C. (2019), 
Two dialects, one particle- taha?. 40th 
Annual Meeting of the Department 
of Linguistics, 5-6 April, Aristotle 
University of Thessaloniki.

• Τσιπλάκου, Σ. (2019), Λειτουργική 
Γραμματική και γραμματισμός. 
Γλωσσολογία και Διδασκαλία της 
Γραμματικής. Προσκεκλημένη 
Ομιλήτρια. 16 Μαρτίου, Πανεπιστήμιο 
Αθηνών. 



• Tsiplakou, S. (2019), Ethnographic 
data in formal and sociolinguistic 
approaches to languages. Round 
Table Discussion, Invited talk. 
Laboratory for Ethnographic 
Approaches to the Study of Language 
Online Symposium, 20 February, 
University of the Aegean, Mytilene. 

• Tsiplakou, S. (2019), On why related 
varieties don’t converge: Structural 
and sociolinguistic factors. Invited 
Talk. Transdisciplinary Approaches 
to Language Variation (TALV 2), 
15-16 February, Cyprus Institute of 
Technology. 

ΧΡΙΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά 
περιοδικά με κριτές

• Apergis, N., Christou, C., Kynigakis, J. 
(2019), Contagion across US and EU 
financial markets: Evidence from the 
CDS markets. Journal of International 
Money and Finance, 96, pp. 1-12. 

• Christou, C., Gupta, R., Nyakabawo, 
W. (2019), Time-Varying Impact 
of Uncertainty Shocks on the US 
Housing Market. Economics Letters, 
180, pp. 15-20. 

• Apergis, N., Babalos, V., Christou, 
C., Gupta, R. (2019), Identifying 
Asymmetries between Socially 
Responsible and Conventional 
Investments. International Journal 
of Business and Economics, 18, pp. 
141-163.

• Bouras, C., Christou, C., Gupta, R., 
Suleman, T. (2019), Geopolitical 
Risks, Returns and Volatility in 
Emerging Stock Markets: Evidence 
from a Panel GARCH Model. 
Emerging Markets, Finance and 
Trade, 55, pp. 1841–1856. 

• Aye, G.C., Christou, C., Gil-Alana, 
L.A., Gupta, R. (2019), Forecasting 
the Probability of Recessions in South 
Africa: The Role of Decomposed 
Term-Spread and Economic 
Policy Uncertainty. The Journal of 
International Development, 31, pp. 
101-116. 

Επιστημονικές ανακοινώσεις σε 
συνέδρια και ομιλίες 

• Christou, C. (2019), Monetary Policy 
Reaction to Uncertainty in Japan: 
Evidence from a Quantile-on-Quantile 
Interest Rate Rule (co-authored with 
Ruthira Naraidoo, Rangan Gupta and 
Christis Hassapis). Atlantic Economic 
Association Conference, Athens.

Εσωτερικά Ερευνητικά Έργα που υλοποιούνται το 2019

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ 
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΕΡΓΟΥ

ΣΧΟΛΗ

1 Essays in Economics Χ. Χρίστου 2018-2020
Σχολή Οικονομικών
Επιστημών και 
Διοίκησης

2
DEMOTIC: Optimised Demployment of Internet of 
Things Devices in Smart Cities 

Σ. Σταύρου 2018-2020
Σχολή Θετικών και
Εφαρμοσμένων
Επιστημών

3
From Diglossia to Diaglossia: Aspects of Language
Convergence of the Cypriot Greek Koine to Standard
Modern Greek

Σ. Τσιπλάκου 2018-2020
Σχολή Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών
Επιστημών

4

Mapping “Crisis Theatre” on the Contemporary 
European Stage: Theoretical Representations of the 
Refugee/Immigration Problem, Global Terrorism and 
World Financial Crisis

Α. Σιδηροπούλου 2018-2020
Σχολή Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών
Επιστημών

5
The End of Sanctuary of Asclepius at Epidaurus and its
“Christian Phase”

Γ. Δεληγιαννάκης 2018-2020
Σχολή Ανθρωπιστικών 
και Κοινωνικών
Επιστημών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΡΓΑ 2019

Εξωτερικά Ερευνητικά Έργα που υλοποιούνται το 2019

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΣΤHMONIKOΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

1
Action CA15121 - MarCons: Advancing Marine 
Conservation in the European and Contiguous Seas

Γ. Βογιατζάκης 2016-2020

Cost Programme –
Domain “Earth 
Systems, Science 
and Environmental 
Management”

2
BYZART: Byzantine Art and Archaeology Thematic 
Channel

Γ. Δεληγιαννάκης 2017-2019
Connecting Europe 
Facility

3
Reconceptualising socially just pedagogies across 
diverse geopolitical settings in higher education

Μ. Ζεμπύλας 2017-2019
National Research 
Foundation of South 
Africa

4
BalkanROAD: Towards Farms with Zero Carbon 
Waste and Water Footprint. Roadmap for Sustainable 
Management Strategies for Balkan  Agriculture

Α. Ζορπάς 2017-2019
Interreg Balkan
Mediterranean 2014-
2020

5

EL-STEM: Enlivened Laboratories within STEM 
Education. Motivating students to choose STEM 
studies and improve their performance in courses 
related to STEM education

Σ. Μαυροθέρης 2017-2020 Erasmus+



A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΣΤHMONIKOΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

21
EcoWinery: Οικο-καινοτομία για την παραγωγή κρασιού 
χαμηλού περιβαλλοντικού αποτυπώματος

Γ. Βογιατζάκης 2019-2021

Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας – 
Πρόγραμμα Restart 
2016-2020 (Νησίδες 
Αριστείας)

22
Action CA16208 - CONVERGES: Knowledge 
Conservation for Enhancing Management of European 
Riparian Ecosystems and Services

Γ. Βογιατζάκης 2019-2021 Cost Programme

23
PULCHRA: Science in the City; Building  Participatory 
Urban Learning Community  Hubs Through Research 
and Activation

Α. Ζορπάς 2019-2022
Horizon 2020 -  
Science with and for  
the Society

24
S-CyCAT - Υποστήριξη στο Κυπριακό Κέντρο 
Αλγοριθμικής Διαφάνειας

J. Otterbacher 2019-2020

Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας – 
Πρόγραμμα Re-
start 2016-2020 
(Νησίδες Αριστείας) 
Συμπληρωματική  
Χορηγία

25
Foresight: Advanced Cyber Security  Simulation 
Platform for Preparedness  Training in Aviation, Naval 
and Powerñ grid  Environments

Σ. Σταύρου 2019-2022
Horizon 2020 -  
Safeguarding Secure  
Society

26 PLAY: Play, Learn, Fight Back Anxiety Θ. Χατζηλάκος 2019-2021 Erasmus+

27
PoliDiGo: Πολιτικοποίηση Ταυτοτήτων στη Διασπορά: 
Κοσμοπολιτισμός και Συγκρουσιακοί Λόγοι

Μ. Ζεμπύλας 2019-2021

Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας – 
Πρόγραμμα Restart 
2016-2020 (Νησίδες 
Αριστείας)

28
Action CA18221 - Pesticide: Risk Assessment for 
Amphibians and Reptiles

Γ. Βογιατζάκης 2018-2023 Cost Programme

29
Life IP Physis: Managing the Natura 2000 Network in 
Cyprus and Shaping  a Sustainable  Future

Γ. Βογιατζάκης 2019-2029
Life+ (Integrated 
Projects)

30
ADHD-Care: Exchanging Good Practices for people 
with Attention Deficit Hyperactivity  Disorder (ADHD)

Μ. Γραβάνη 2019-2021 Erasmus+

A/A ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΕΠΙΣΤHMONIKOΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ
ΦΟΡΕΑΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 
- ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

6
Action CA16105 - enetCollect: European Network for 
Combining Language Learning with Crowdsourcing 
Techniques

Χ. Ροδοσθένους 2017-2021

Cost Programme – 
Domain “Information 
and Communication 
Technologies”

7
RISE: Research Center on Innovative 
Media, Smart System and Emerging Technologies

Λ. Μιχαήλ 2017-2024

Horizon 2020 – 
Spreading Excellence 
and Widening 
Participation – 
Teaming Phase 2

8
In4Cohesion: Information and Awareness for Cohesion 
Policy via Media

Λ. Μιχαήλ 2018-2019 EU Cohesion Fund

9
EnVeROS: Environmental Education Through Roadkill 
Observation System

Γ. Βογιατζάκης 2018-2020 Erasmus+

10
Actress: Adaptive Video Control for Real Time Mobile 
Health Systems and Services

Σ. Σταύρου 2018-2020

Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας – 
Πρόγραμμα Restart 
2016-2020 (Διδάκτωρ)

11 i-LocON: High Precision Cellular Localisation System Σ. Σταύρου 2018-2020

Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας – 
Πρόγραμμα Restart 
2016-2020 (Έρευνα 
στις Επιχειρήσεις)

12
GYPWorld: A Global Initiative to Understand Gypsum 
Ecosystem Ecology

Γ. Βογιατζάκης 2018-2021

Horizon 2020 - Marie 
Curie Research and 
Innovation Staff 
Exchange

13
ReTrack: Advancing Site Level Management 
Through Innovative Reptiles’ Tracking and Behavioral 
Decryption

Γ. Βογιατζάκης 2018-2021

Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας – 
Πρόγραμμα Restart 
2016-2020 (Διδάκτωρ)

14

WaSec: Innovations in Water Education Programs. 
Enhancing Water Security and Socioeconomic 
Development in Eastern Mediterranean under Climate 
Chang

 Γ. Βογιατζάκης 2018-2021 Erasmus+

15
EU_CUL: Exploring European Cultural Heritage 
for Fostering Academic Teaching and Social 
Responsibility in Higher Educatio

Μ. Γραβάνη 2018-2021 Erasmus+

16
CyCAT: Κυπριακό Κέντρο Αλγοριθμικής Διαφάνειας 
(Cyprus Center for Algorithmic Transparency)

J. Otterbacher 2018-2021

Horizon 2020 - 
Spreading Excellence 
and Widening 
Participation – 
Twinning

17
Switch: Simultaneous Wireless Information and Energy 
Transfer for Low Powered Technologies

Σ. Σταύρου 2018-2021

Ίδρυμα Έρευνας 
και Καινοτομίας – 
Πρόγραμμα Restart 
2016-2020 (Νησίδες 
Αριστείας)

18
GameLet: Gamified, media-based training of reading 
fluency

Θ. Χατζηλάκος 2018-2021 Erasmus+

19 WeNet: The Internet of Us Λ. Μιχαήλ 2019-2022

Horizon 2020 - 
Future Emerging 
Technologies - 
Proactive

20
RF-Meta: Κέντρο Προηγμένων RF  Ηλεκτρονικών για 
Προσαρμοστικά Μεταϋλικά

Σ. Σταύρου 2019-2023

Ίδρυμα Έρευνα 
και Καινοτομίας – 
Πρόγραμμα Restart 
2016-2020 (Νέες 
Στρατηγικές Μονάδες 
Υποδομής - Νέοι 
Επιστήμονες)
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ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΥΛΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΣΗΣ
Ερατώ Ιωάννα Σαρρή

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
Μαρία Ζαντή, Ερατώ Ιωάννα Σαρρή

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ / ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Opsis Visual Communication (Stella Nicodemou)

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ
Αρχείο Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου
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