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ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΜΥΝΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ 
ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ «ΚΟΙΟΣ»  
 
Συναντήθηκε με τις Πρυτανικές Αρχές και συμφωνήθηκε η ενίσχυση και εμβάθυνση της 
ήδη υφιστάμενης συνεργασίας Πανεπιστημίου Κύπρου και Υπουργείου Άμυνας, στους 
τομείς της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας  
 
Επίσκεψη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και στο Κέντρο 
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομίας «Κοίος», 
πραγματοποίησε, την Τρίτη, 9 Ιουλίου 2019, ο Υπουργός 
Άμυνας κ. Σάββας Αγγελίδης, συνοδευόμενος από 
αντιπροσωπεία Αξιωματούχων του Υπουργείου.  
 
Ακολούθησε στην Αίθουσα Συνεδριάσεων Συμβουλίου- 
Συγκλήτου, πολύ χρήσιμη και παραγωγική συζήτηση 
μεταξύ των Πρυτανικών Αρχών και του Υπουργού Άμυνας 
καθώς και της αντιπροσωπείας αξιωματούχων, στη 
διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν διάφορες πτυχές για 
ενίσχυση και εμβάθυνση της ήδη υφιστάμενης συμφωνίας συνεργασίας μεταξύ των δυο μερών. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης αφού καλωσόρισε τον Υπουργό 
Άμυνας, τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου και το στρατιωτικό επιτελείο που τους συνόδευε, τόνισε τη 
διαχρονική και άριστη συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Υπουργείο Άμυνας, η οποία χρονολογείται 
από τα πρώτα χρόνια ίδρυσης του Ανώτατου Ακαδημαϊκού Ιδρύματος. Ο Πρύτανης επεσήμανε τη  
βούληση για περαιτέρω ενίσχυση και εμβάθυνση της ήδη υφιστάμενης  συνεργασίας στους τομείς της 
έρευνας και της καινοτομίας, πέραν από τους τομείς της επιμόρφωσης και κατάρτισης. «Είμαστε πάντοτε 
ανοιχτοί σε συνεργασίες, τις οποίες επιδιώκουμε και επίσης είμαστε στη διάθεση του Υπουργείου Άμυνας 
για όποιες άλλες τυχόν πρωτοβουλίες να αναλάβουμε από κοινού», σημείωσε ο Πρύτανης.   
 
Ο Υπουργός Άμυνας, κ. Σάββας Αγγελίδης σημείωσε ότι η υφιστάμενη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου επιβάλλεται να αναπτυχθεί στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας που θα εξυπηρετήσει 
και στην επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς. «Πιστεύω ότι η εξωστρέφεια που δείχνει το 
Υπουργείο Άμυνας τα τελευταία χρόνια, πρέπει, πλέον, να μετουσιωθεί σε πράξεις και να καταλήξουμε σε 
θετικά αποτελέσματα. Ήρθε η ώρα να καταλήξουμε σε κάποια έργα, τα οποία θα έχουν, στο τέλος της 
ημέρας, θετικό αντίκτυπο στην ίδια της επιχειρησιακή ικανότητα της Εθνικής Φρουράς», σημείωσε ο 
Υπουργός.  
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Ο Υπουργός καθώς και οι αξιωματούχοι του Υπουργείου 
Άμυνας, ενημερώθηκαν από το Διευθυντή του Κέντρου 
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος», Καθηγητή 
Μάριο Πολυκάρπου, για τις ερευνητικές δραστηριότητες 
του Κέντρου, για τη στρατηγική συνεργασία με το Imperial 
College London, καθώς και για τις ερευνητικές 
συνεργασίες με διάφορους δημόσιους οργανισμούς, μέσω 
του Κόμβου Καινοτομίας του «Κοίος». Ο Καθηγητής 
Πολυκάρπου, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις ευκαιρίες 
εργοδότησης που προσφέρει το Κέντρο σε νέους 
επιστήμονες, λέγοντας ότι το Κέντρο απασχολεί σήμερα 

πέραν των 100 ερευνητών, ενώ όραμά του Κέντρου είναι η αύξηση του αριθμού στους 150-200 μέχρι το 
2022. «Το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» προσφέρει εμπειρίες και προετοιμάζει τους νέους επιστήμονες για 
τους τομείς του μέλλοντος, οι οποίοι σχετίζονται με τεχνητή νοημοσύνη, μηχανική μάθηση, ρομποτική και 
internet of things», σημείωσε ο κ. Πολυκάρπου. 
 

Στη συνέχεια, ο Υπουργός και οι αξιωματούχοι του 
Υπουργείου Άμυνας, ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια του 
«Κοίος» και είχαν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με 
ερευνητές. Οι ερευνητές του «Κοίος» αναφέρθηκαν στα 
ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα που συμμετέχει το 
«Κοίος» και στις συνεργασίες του με διάφορους δημόσιους 
οργανισμούς σε θέματα ευφυών συστημάτων και δικτύων 
όπως είναι τα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας, έξυπνων 
μεταφορών και νερού, καθώς και τα συστήματα 
διαχείρισης έκτακτων περιστατικών. 

 
Ο Υπουργός Άμυνας και η αντιπροσωπεία Αξιωματούχων του Υπουργείου, ξεναγήθηκαν, επίσης, στις 
σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις του Κέντρου Πληροφόρησης-Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου»,  από την 
Αναπληρώτρια Διευθύντρια της Βιβλιοθήκης, κα Έλενα Διομήδη-Παρπούνα, όπου και αντηλλάγησαν 
απόψεις για περαιτέρω συνεργασία του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Υπουργείο σε ό, τι αφορά την 
παροχή πληροφοριακού υλικού ή και ψηφιοποίηση και διάθεση ιστορικού υλικού με σκοπό τη  διεξαγωγή 
επιστημονικής έρευνας.  
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


