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Κύπρο 

 

 Όπσο όινη γλσξίδεηε, ε Κππξηαθή Πνιηηεία από ην 2004 έρεη ηδξύζεη 

έλα λέν δεκόζην παλεπηζηήκην, ην Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 

(ΤΔΠΑΚ), ην νπνίν θαη θηινμελεί ζήκεξα απηή ηελ εθδήισζε πνπ αθνξά ην 

κέιινλ ηεο δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν. Σην πιαίζην ηνπ λένπ απηνύ 

παλεπηζηεκίνπ ηδξύζεθε θαη ιεηηνπξγεί, γηα πξώηε θνξά ζηελ Κύπξν, Σρνιή 

Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, ε νπνία άξρηζε ηε 

ιεηηνπξγία ηεο κε δύν ηκήκαηα, ην Τκήκα Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, 

Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο Τξνθίκσλ θαη ην Τκήκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο. Τα Τκήκαηα απηά, όπσο θαη ηα ππόινηπα νθηώ ηκήκαηα πνπ 

ιεηηνπξγνύλ ζήκεξα ζην ΤΔΠΑΚ, δέρηεθαλ ηνπο πξώηνπο θνηηεηέο ηνπο ην 

2007 θαη, θέηνο ηνλ Ινύλην, αλακέλεηαη λα δώζνπλ ζηελ Κππξηαθή θνηλσλία 

ηνπο πξώηνπο απνθνίηνπο ηνπο. 

 

Τν Τκήκα Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, Βηνηερλνινγίαο θαη Δπηζηήκεο 

Τξνθίκσλ, εηδηθόηεξα, ζα πξνζθέξεη Πηπρίν Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, κε 

εμεηδίθεπζε ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεπζύλζεηο:  

 Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Φπηηθήο Παξαγσγήο 

 Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Εσηθήο Παξαγσγήο (ή Εσνηερλίαο θαη 

Εσηθώλ Πξντόλησλ) 

 Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Τξνθίκσλ. 

 

Τν Τκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο, από ηελ άιιε, ζα πξνζθέξεη 

πηπρίν ζε κία κόλν θαηεύζπλζε, ηελ Δπηζηήκε θαη Τερλνινγία Πεξηβάιινληνο. 
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Σηα πξνγξάκκαηα ζπνπδώλ θαη ησλ δύν Τκεκάησλ ηεο Σρνιήο καο, 

δίλεηαη έκθαζε ζηηο ζύγρξνλεο επηζηήκεο θαη ηερλνινγίεο αηρκήο, όπσο ε 

Μνξηαθή Βηνινγία, ε Γελεηηθή Μεραληθή θαη ε Βηνηερλνινγία, θαη νη πνιιαπιέο 

εθαξκνγέο ησλ επηζηεκώλ απηώλ ζηα θπηά, ηα δώα, ηα ηξόθηκα, ηνπο 

κηθξννξγαληζκνύο θαη ην πεξηβάιινλ.  Σηνλ επξύ ηνκέα ηεο Βηνηερλνινγίαο ζα 

ιεηηνπξγήζνπλ εμάιινπ, από ηνλ εξρόκελν Σεπηέκβξε, θαη ηα πξώηα 

κεηαπηπρηαθά καο πξνγξάκκαηα, πνπ ζα δίλνπλ ηε δπλαηόηεηα εμεηδηθεπκέλεο 

επηζηεκνληθήο θαηάξηηζεο, κε ρνξήγεζε κεηαπηπρηαθνύ ηίηινπ Μάζηεξ, ζε 

ηέζζεξηο εηδηθόηεηεο: ζηε Βηνηερλνινγία Φπηώλ, ηε Βηνηερλνινγία Εώσλ θαη ηε 

Βηνηερλνινγία Τξνθίκσλ από ην Τκήκα Γεσπνληθώλ Δπηζηεκώλ, θαη ζηηο 

Βηνεπηζηήκεο θαη Τερλνινγίεο Πεξηβάιινληνο, από ην Τκήκα Γηαρείξηζεο 

Πεξηβάιινληνο.  Να αλαθέξσ αθόκε όηη ήδε ηα δύν Τκήκαηα έρνπλ αξθεηνύο 

κεηαπηπρηαθνύο θνηηεηέο δηδαθηνξηθνύ επηπέδνπ, νη νπνίνη εθπνλνύλ 

δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο ζε πνιινύο ηνκείο ησλ γεσπνληθώλ επηζηεκώλ θαη 

ησλ επηζηεκώλ πεξηβάιινληνο,  όπσο επίζεο θαη αξθεηνύο 

κεηαδηδαθηνξηθνύο εξεπλεηέο.  

 

Πέξα από ηελ έκθαζε πνπ δίλεηαη ζηε βηνηερλνινγία, δύν άιια 

ζεκαληηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ πξνπηπρηαθνύ καο πξνγξάκκαηνο ζηηο 

γεσπνληθέο επηζηήκεο, είλαη όηη πξνζεγγίδεη ηελ πξσηνγελή θαη δεπηεξνγελή 

παξαγσγή σο κηα εληαία νληόηεηα (ζαλ δπν όςεηο ηνπ ίδηνπ λνκίζκαηνο) ελώ 

παξάιιεια απνδίδεη ηδηαίηεξε έκθαζε ζηελ εκπέδσζε ηεο αεηθνξίαο, ηόζν 

ζηε δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ, όζν θαη ζηηο κεζόδνπο παξαγσγήο θαη 

επεμεξγαζίαο ηξνθίκσλ θαη άιισλ βηνινγηθώλ πξντόλησλ.  Υπό ηελ έλλνηα 

απηή ην πξόγξακκα ζπνπδώλ ζπλάδεη πιήξσο κε ηηο αξρέο ηεο ζύγρξνλεο 

Δπξσπατθήο Βηννηθνλνκίαο πνπ βαζίδεηαη ζηε γλώζε (KBBΔ), ηεο νπνίαο ηα 

θύξηα γλσξίζκαηα  είλαη: 

 

(α)  Πξώην, ε ελόηεηα θαη ην αιιειέλδεην όισλ ησλ ζηαδίσλ ηεο 

πξσηνγελνύο θαη δεπηεξνγελνύο παξαγσγήο ζηα νπνία 

πεξηιακβάλνληαη: ε  θπηηθή παξαγσγή πεξηιακβαλνκέλεο θαη  

ηεο  δαζηθήο, ε δσηθή παξαγσγή πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο 

αιηείαο-ηρζπνπαξαγσγήο θαη, ηέινο, όιεο νη κνξθέο 
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κεηαπνίεζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ θπηηθώλ θαη δσηθώλ 

πξντόλησλ. 

 

(β)  Τν δεύηεξν ραξαθηεξηζηηθό ηεο Βηννηθνλνκίαο είλαη ε πηνζέηεζε 

αεηθνξηθώλ κεζόδσλ θαη πξαθηηθώλ ζε όια ηα ζηάδηα 

παξαγσγήο θαη επεμεξγαζίαο θπηηθώλ θαη δσηθώλ πξντόλησλ 

 

(γ)  Καη ην ηξίην, ε αζθαιήο αμηνπνίεζε ησλ δπλαηνηήησλ θαη 

επθαηξηώλ πνπ παξέρεη ε ζύγρξνλε βηνηερλνινγία, ώζηε λα 

δηαζθαιίδεηαη ε παξαγσγηθόηεηα θαη αληαγσληζηηθόηεηα ηνπ 

αγξνδηαηξνθηθνύ ηνκέα, θαη ηεο βηννηθνλνκίαο γεληθόηεξα. 

 

Με ηελ θαηάξηηζε πνπ παίξλνπλ νη απόθνηηνη καο πηζηεύνπκε όηη ζα 

είλαη ζε ζέζε λα πξνσζήζνπλ θαη λα θαιιηεξγήζνπλ ζηνλ ηόπν καο ηηο αξρέο 

ηεο ζύγρξνλεο Δπξσπατθήο Βηννηθνλνκίαο, ηδηαίηεξα κεηά ηελ ίδξπζε θαη ηνπ 

λένπ Τκήκαηνο Φπζηθώλ Πόξσλ, ην νπνίν ζα παξέρεη εθπαίδεπζε θαη ζα 

δηεμάγεη έξεπλα ζηε Γαζνινγία θαη ηνπο ρεξζαίνπο δαζηθνύο πόξνπο από ηε 

κηα θαη ζηελ Υδξνβηνινγία-Ιρζπνπαξαγσγή θαη ηνπο πδάηηλνπο πόξνπο από 

ηελ άιιε. Όπσο αλέθεξα ήδε, θαη ηα δύν απηά αληηθείκελα απνηεινύλ 

αλαπόζπαζηα ζπζηαηηθά ηεο ζύγρξνλήο Δπξσπατθήο Βηννηθνλνκίαο.   

 

 Με γλώκνλα, ινηπόλ, ηελ αλάγθε γηα πξνζηαζία, αλάπηπμε θαη 

αεηθνξηθή αμηνπνίεζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο ρώξαο, ην Τερλνινγηθό 

Παλεπηζηήκην έρεη ππνβάιεη πξόηαζε γηα ηελ ίδξπζε ελόο λένπ 

παλεπηζηεκηαθνύ ηκήκαηνο, ηνπ Τκήκαηνο Φπζηθώλ Πόξσλ, ην νπνίν ζα 

εληαρζεί ζηε Σρνιή Γεσηερληθώλ Δπηζηεκώλ θαη Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο 

θαη ζα ζπκπιεξώλεη θαη ζα ζπλεξγάδεηαη κε ηα δύν πθηζηάκελα ηκήκαηα ηεο 

Σρνιήο.  Όπσο έρσ αλαθέξεη, ζε πξώην ζηάδην ην λέν Τκήκα ζα πξνζθέξεη 

παλεπηζηεκηαθό πηπρίν θαη ζα δηεμάγεη έξεπλα ζε δύν βαζηθέο θαηεπζύλζεηο: 

ηε Γαζνινγία θαη ηελ Υδξνβηνινγία. Κύξηνο ζηόρνο είλαη ε πξναγσγή ηεο 

αθαδεκατθήο δηδαζθαιίαο θαη έξεπλαο, ε δεκηνπξγία ζηειερώλ ηθαλώλ ζηελ 

αεηθνξηθή δηαρείξηζε ησλ ρεξζαίσλ δαζηθώλ θαη ησλ πδάηηλσλ πόξσλ, θαη ε 

πξνζθνξά ππεξεζηώλ ζπλερηδόκελεο εθπαίδεπζεο πςεινύ επηπέδνπ, κέζσ 
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κηαο λέαο ζπζηεκηθήο πξνζέγγηζεο ζηε δηαρείξηζε θαη πνιπιεηηνπξγηθή 

αμηνπνίεζε ησλ νηθνζπζηεκάησλ. 

 

 Όπσο θαη ζηα δύν πθηζηάκελα ηκήκαηα, ην πξόγξακκα ζπνπδώλ αιιά 

θαη ε έξεπλα ηνπ λένπ ηκήκαηνο, ζα δίλνπλ ηδηαίηεξε έκθαζε ηόζν ζηηο αξρέο 

ηεο αεηθνξηθήο δηαρείξηζεο ησλ θπζηθώλ πόξσλ, ηεο δηαηήξεζεο ηεο 

βηνπνηθηιόηεηαο θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο, όζν θαη ζηηο 

ζύγρξνλεο επηζηεκνληθέο εμειίμεηο ζηνπο ηνκείο ηεο Μνξηαθήο Βηνινγίαο, 

Βηνρεκείαο, Γελεηηθήο Μεραληθήο θαη Βηνηερλνινγίαο, κε ζηόρν ηελ αζθαιή 

αμηνπνίεζή ηνπο ζηελ αλάπηπμε θαη δηαρείξηζε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο 

Κύπξνπ, αιιά θαη ηνπ επξύηεξνπ ρώξνπ ηεο Μεζνγείνπ.  Τελ πξόηαζε γηα ηελ 

ίδξπζε ηνπ λένπ ηκήκαηνο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ηε ζπδεηήζνπκε ζε 

βάζνο ζηελ ηέηαξηε ελόηεηα ηεο ζεκεξηλήο εθδήισζεο, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ 

Πξνέδξνπ θαη δύν κειώλ ηεο Σπκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο πνπ ζπζηάζεθε 

εηδηθά γηα ην ζθνπό απηό από ην ΤΔΠΑΚ. 

 

 Κιείλνληαο ηε ζύληνκε απηή ηνπνζέηεζή κνπ, ζα ήζεια λα 

παξαηεξήζσ όηη ε πξόηαζε ηνπ ΤΔΠΑΚ γηα ηελ ίδξπζε ηνπ λένπ Τκήκαηνο 

Φπζηθώλ Πόξσλ απνηειεί ίζσο ηε ζεκαληηθόηεξε εμέιημε ζηελ ηζηνξία ηεο 

δαζηθήο εθπαίδεπζεο ζηελ Κύπξν θαη ην πην αηζηόδνμν κήλπκα ζηηο 

εθδειώζεηο γηα ην Γηεζλέο Έηνο Γαζώλ 2011 θαη γηα ηελ Παγθόζκηα Μέξα 

Γαζνπνλίαο, ζηηο 21 Μαξηίνπ. 

 

  

 

 

 


