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Σπουδών και η ΣΕΤΕ με ομόφωνη απόφασή της εισηγήθηκε την απόρριψη  

εγγραφής των Προγραμμάτων αυτών και ενημέρωση  της Σχολής.  

 

 Μετά την απόρριψη των πιο πάνω προγραμμάτων, η Σχολή υπέβαλε και πάλι τα 

δύο προγράμματα σπουδών για εξέταση και εγγραφή στο σχετικό Μητρώο του 

ΥΠΠ. Το ΥΠΠ, ακολουθώντας τη νενομισμένη διαδικασία, προέβη στη σύσταση 

νέας ΕΤΕ. Κατά τη διαδικασία αυτή, το ΥΠΠ και ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου αποτέλεσαν στόχο κακόβουλων δημοσιευμάτων στον ημερήσιο τύπο. 

 

Η ∆ΑΑΕ διαψεύδει κατηγορηματικά την οποιαδήποτε προκατάληψη και σκοπιμότητα εις 

βάρος της Σχολής «Ledra College» και οι δηλώσεις για μη τήρηση διαφάνειας και 

αξιοκρατίας εκ μέρους του ΥΠΠ είναι ανυπόστατες. Αντιθέτως, ο ∆ιευθυντής της Σχολής 

και ο υπεύθυνος των υπό εγγραφή προγραμμάτων σπουδών προσπάθησαν να 

ασκήσουν εκβιαστικά πίεση και να παρέμβουν στη διαδικασία επιλογής των μελών της 

νέας ΕΤΕ.                     


