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Λευκωσία, 18 Μαΐου 2015 
 
ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΤΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ PwC 
 

Έναρξη μίας πρωτόγνωρης προσπάθειας για τα κυπριακά δεδομένα  
 

Τη δημιουργία Ινστιτούτου Έρευνας, 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 
στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 
ανακοίνωσε σήμερα, Δευτέρα, 18 
Μαΐου 2015, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
κατά τη διάρκεια δημοσιογραφικής 
διάσκεψης που πραγματοποιήθηκε 
στην πανεπιστημιούπολη. Η έναρξη 
αυτής της πρωτόγνωρης προσπάθειας 
για τα κυπριακά δεδομένα όπως τη 
χαρακτήρισε ο Πρύτανης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, κατέστη 

δυνατή με τη στήριξη της PwC.  
 
Η χρηματοδότηση αφορά, κυρίως, στην ανέγερση μέρους του κτηρίου, το οποίο θα 
στεγάσει το Ινστιτούτο Έρευνας, Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Ως ένδειξη ευγνωμοσύνης και εκτίμησης προς την εταιρία για 
την πολύτιμη στήριξή της, το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποφάσισε ότι η κύρια αίθουσα 
συνεδριάσεων του κτηρίου θα φέρει το όνομα “PwC”. Περαιτέρω, θα διοργανώνονται 
ετησίως, ένα εργαστήρι Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, καθώς και μία διάλεξη 
με την ίδια θεματική, με στόχο την προσέλκυση των νέων, την ενθάρρυνση της 
επιχειρηματικότητας και τη δημιουργία κουλτούρας ενεργούς προώθησης καινοτόμων 
ιδεών προς υλοποίηση.  
 
Στο χαιρετισμό του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της PwC, Ευγένιος Ευγενίου αναφέρθηκε 
στη δύναμη της έρευνας και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας που όπως είπε «πέρα 
από προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης, αξιοποιεί το ταλέντο και τις ικανότητες του 
ανθρώπινου δυναμικού».  Ο κ Ευγενίου συνεχάρη το Πανεπιστήμιο Κύπρου για αυτήν 
την πρωτοβουλία αναφέροντας ότι «έρχεται την κατάλληλη στιγμή για να δώσει στη 
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νέα γενιά τη στήριξη που 
χρειάζεται. Μια γενιά που ζει 
τις επιπτώσεις της οικονομικής 
κρίσης και έχει ανάγκη να την 
πιστέψουμε και  να της 
δώσουμε ευκαιρίες για να 
μπορεί να ατενίσει με 
αισιοδοξία το μέλλον και να 
συμβάλει στην αναπτυξιακή 
προοπτική της οικονομίας». 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου 
του Πανεπιστημίου Κύπρου 
κ.Μάνθος Μαυρομμάτης, 

εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και ευχαρίστησε την PwC για τη στήριξή της. Είμαστε 
πολύ τυχεροί δήλωσε που συνεργαζόμαστε με μία τόσο σημαντική εταιρία η οποία 
αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση και εκπροσωπεί επάξια την Κύπρο στο εξωτερικό.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 
χαιρέτισε την ουσιαστική συνδρομή της PwC  στην προσπάθεια του Πανεπιστημίου 
Κύπρου να προωθήσει την έρευνα, την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 
συνεισφέροντας, μεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας. Τόσο η 
κατασκευή του κτηρίου, όσο και τα λειτουργικά έξοδα του Ινστιτούτου θα 
χρηματοδοτούνται πλήρως από κυπριακές και ξένες επιχειρήσεις, ενώ οι αίθουσές του 
θα φέρουν τα ονόματα των χορηγών σημείωσε ο Πρύτανης.    
 
Αυτόνομοι νέοι ερευνητές θα έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τους χώρους του 
Ινστιτούτου, στο οποίο θα εργάζονται πέραν των πεντακοσίων ερευνητών που 
εργοδοτούνται στο πλαίσιο ευρωπαϊκών, κυρίως, προγραμμάτων. Επιπλέον, το 
Ινστιτούτο θα λειτουργεί ως ένας συνδετικός κρίκος για την περαιτέρω συνεργασία του 
Πανεπιστημίου Κύπρου με επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας ανά το παγκόσμιο. To 
κτήριο, το οποίο θα ονομάζεται «Κτήριο Αποφοίτων»,  κατέληξε ο Πρύτανης, θα είναι 
ιδιαίτερα εντυπωσιακό αφού θα έχει αρχιτεκτονικές αναφορές που θα παραπέμπουν 
στην επιστήμη και στην υψηλή τεχνολογία.  
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


