
 

 

  
 

 
 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου επισκέφθηκε ο Γενικός Διευθυντής Έρευνας 
και Καινοτομίας της ΕΕ 
 
Επίσκεψη στο Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου, καθώς και 
στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου», πραγματοποίησε ο  Γενικός Διευθυντής Έρευνας 
και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Jean-Eric Paquet, στις 22 Μαΐου 2019.  Η επίσκεψή του 
εντάχθηκε στα πλαίσια επαφών του στην Κύπρο με μέλη της πανεπιστημιακής, ερευνητικής και 
επιχειρηματικής κοινότητας. 
 
Τον κ. Paquet συνόδευαν ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. 
Ιερόθεος Παπαδόπουλος, ο Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας Δρ Κυριάκος Κόκκινος, η 
Διευθύντρια Προγραμματισμού της Διεύθυνσης Έρευνας, Καινοτομίας και Διά Βίου Μάθησης, κα Ιωάννα 
Κλεάνθους, ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Δρ Βασίλης Τσάκαλος, λειτουργοί 
της Γενικής Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων Συντονισμού και Ανάπτυξης καθώς και εκπρόσωποι των 
Κέντρων Αριστείας RISE, EXCELSIOR, EMME-CARE, Maritec-X και CY-Biobank. 
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, αφού καλωσόρισε τους 
προσκεκλημένους, ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου έχει το προνόμιο να συντονίζει και να συμμετέχει 
σε συνολικά τρία Κέντρα Αριστείας που τυγχάνουν χρηματοδότησης μέσω του προγράμματος «TEAMING» 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αναφέρθηκε, επίσης, στην αξία της χρηματοδότησης αυτής από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και τη Κυπριακή Δημοκρατία, καθώς η μετεξέλιξη των ερευνητικών κέντρων σε Κέντρα Αριστείας θα 
συμβάλει στη δημιουργία ενός οικοσυστήματος που θα διασυνδέει το Πανεπιστήμιο με επιχειρήσεις, 
δημόσιους φορείς και οργανισμούς, δημιουργώντας έτσι νέες ευκαιρίες εργοδότησης για νέους ανθρώπους 
και συμβάλλοντας ουσιαστικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου. 
 
Ακολούθως, ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου, προέβη σε μία παρουσίαση του Κέντρου Αριστείας 
«ΚΟΙΟΣ», λέγοντας ότι σήμερα αυτό απασχολεί πέραν των 100 ερευνητών, ενώ όραμά του Κέντρου είναι η 
αύξηση του αριθμού αυτού στους 150-200 , μέχρι το 2022. Ο κ. Παναγιώτου έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις 
ευκαιρίες για έρευνα και εκπαίδευση στο  Κέντρο Αριστείας «Κοίος», οι οποίες προκύπτουν μέσω της 
στρατηγικής συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου με το Imperial College London, καθώς και στις 
ερευνητικές συνέργειες με διάφορους δημόσιους οργανισμούς, μέσω του Κόμβου Καινοτομίας του «Κοίος». 
Τέλος, ο κ. Παναγιώτου αναφέρθηκε στη σημασία των υπό ανέγερση πειραματικών υποδομών ζωτικής 
σημασίας (testbeds), τα οποία θα συμβάλλουν στην ενδυνάμωση της έρευνας στις κρίσιμες υποδομές, αλλά 
και στην σύναψη συνεργασιών με εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς. 
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Στη συνέχεια, ο κ. Paquet και οι άλλοι προσκεκλημένοι ξεναγήθηκαν στα εργαστήρια του «Κοίος» και είχαν 
την ευκαιρία να συνομιλήσουν με νέους ερευνητές για θέματα έρευνας, καινοτομίας και 
επιχειρηματικότητας. Πιο συγκεκριμένα, οι ερευνητές ενημέρωσαν τους προσκεκλημένους για την ενεργό 
συμμετοχή του Κέντρου σε παγκοσμίου εμβέλειας έρευνα που αφορά τα ευφυή συστήματα και δίκτυα, 
αναφέροντας ενδεικτικά ερευνητικά προγράμματα που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ και τα οποία 
αποφέρουν πολλαπλά κοινωνικό-οικονομικά οφέλη. Παράλληλα έγινε αναφορά και στις διάφορες 
συνεργασίες του «Κόμβου Καινοτομίας Κοίος» με οργανισμούς στην Κύπρο με στόχο την απόδοση και 
λειτουργία των υποδομών της Κύπρου. Τέλος, οι ερευνητές αναφέρθηκαν και στο νέο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα στα ευφυή συστήματα υποδομών ζωτικής σημασίας το οποίο θα προσφέρεται από το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το «Κοίος» και το Imperial College London. 
 
Η επίσκεψη του κ. Jean-Eric Paquet και των άλλων προσκεκλημένων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
ολοκληρώθηκε με την ξενάγηση στο Κέντρο Πληροφόρησης - Βιβλιοθήκη «Στέλιος Ιωάννου». 

 
 

 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


