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Επίσκεψη εμπειρογνώμονα από την Ιρλανδία  

 

 Πραγματοποιήθηκε την περασμένη Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2016 συνάντηση της 

Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (Υ.Π.Π.)             

κας Αίγλης Παντελάκη με τον εμπειρογνώμονα από την Ιρλανδία κο Tom Boland, 

ο οποίος επισκέφτηκε την Κύπρο για παροχή τεχνογνωσίας αναφορικά με 

θέματα κρατικής χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων. Παρούσα στην 

συνάντηση ήταν και η κα Sylwia Czort, ως εκπρόσωπος της Υπηρεσίας 

Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων (πρώην Ομάδα Υποστήριξης της 

Κύπρου – Support Group for Cyprus) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η τελευταία 

ενέκρινε το αίτημα της Διεύθυνσης Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης 

(Δ.Α.Α.Ε.) για επίσκεψη του Ιρλανδού εμπειρογνώμονα στο πλαίσιο της τεχνικής 

βοήθειας που παρέχεται στο Υ.Π.Π. με σκοπό να βοηθηθεί στην εφαρμογή 

διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων σύμφωνα με τις συστάσεις των 

εμπειρογνωμόνων της Παγκόσμιας Τράπεζας. 

 

 Η επίσκεψη του εμπειρογνώμονα προγραμματίστηκε με σκοπό να συνεισφέρει 

προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ενός συστήματος χρηματοδότησης των 

δημοσίων πανεπιστημίων στη βάση δεικτών απόδοσης, λόγω του γεγονότος ότι 

η Ιρλανδία είχε προχωρήσει σε παρόμοια μεταρρύθμιση στο πρόσφατο 

παρελθόν. Ως εκ τούτου, κατά τη διάρκεια της διήμερης παραμονής του στην 

Κύπρο, ο εμπειρογνώμονας πραγματοποίησε επισκέψεις και είχε συναντήσεις με 

εκπροσώπους και των τριών δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου. 

 



 

 Κατά τη διάρκεια των συναντήσεων, ο εμπειρογνώμονας ενημερώθηκε από τους 

εκπρόσωπους των δημοσίων πανεπιστημίων για την ετοιμότητά τους να 

υιοθετήσουν ένα σύστημα χρηματοδότησης  από το κράτος στη βάση δεικτών 

απόδοσης και συνάμα ο κος Boland τους ενημέρωσε εκτενώς για τον τρόπο 

λειτουργίας του υπό αναφορά συστήματος στην Ιρλανδία. Στη συνέχεια, 

ακολούθησε γόνιμη ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των δύο πλευρών αναφορικά με 

πρακτικές που θα μπορούσαν να υιοθετηθούν και στην περίπτωση της κρατικής 

χρηματοδότησης των δημόσιων πανεπιστημίων της Κύπρου.  

 

 Με την ολοκλήρωση της επιτυχημένης επίσκεψης του Ιρλανδού 

εμπειρογνώμονα στην Κύπρο, ο τελευταίος αναμένεται να ετοιμάσει εντός δέκα 

ημερών έκθεση με την οποία θα καταθέτει εισηγήσεις για τους δείκτες (indicators) 

που ταιριάζουν καλύτερα στις ιδιαιτερότητες των δημοσίων πανεπιστημίων της 

Κύπρου, θα εισηγείται ένα ή περισσότερα μοντέλα για τη δημιουργία ενός 

συστήματος κρατικής χρηματοδότησης των κυπριακών δημόσιων πανεπιστημίων 

με βάση διάφορους δείκτες απόδοσης και θα προτείνει ένα προσχέδιο οδικού 

χάρτη υλοποίησης της υπό αναφορά μεταρρύθμισης.  

 

 



 

 

 

 

 


