
 

 

  

 
 

 

ΠΡΟΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΡΙΣΤEIΑΣ ΒΙΟΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 
ΕΠΟΜΕΝΗΣ ΓΕΝΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
 
Την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019, η εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου CY-BIOBANK «Ανάπτυξη μιας σύγχρονης 
Βιοτράπεζας και Πρόγραμμα Έρευνας του Ανθρώπινου Γονιδιώματος των Κυπρίων» 
 
 

Στα «σκαριά» βρίσκεται η δημιουργία Κέντρου Αριστείας με επίκεντρο 
τη σύγχρονη Βιοτράπεζα στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, για να ενισχύσει τη 
βιοϊατρική έρευνα επόμενης γενιάς, την έρευνα και λεπτομερή μελέτη 
του ανθρώπινου γονιδιώματος –DNA- των Κυπρίων, με συνολική 
χρηματοδότηση ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, την Κυπριακή Δημοκρατία και το Πανεπιστήμιο Κύπρου.   
 
Η εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου «Ανάπτυξη μιας σύγχρονης 
Βιοτράπεζας και Πρόγραμμα Έρευνας του Ανθρώπινου Γονιδιώματος 
των Κυπρίων» (Biobanking  and  the  Cyprus  Human  Genome  Project 
-CY-BIOBANK), για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας, θα 
πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 09:30π.μ., στο 

Αμφιθέατρο «Νίκος Κ. Σιακόλας» του Σιακόλειου Εκπαιδευτικού Κέντρου Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ) του 
Πανεπιστημίου Κύπρου (Παλαιός δρόμος Λευκωσίας – Λεμεσού, πίσω από το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, 
παραπλεύρως του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος). 

Ο Καθηγητής Γενετικής Κωνσταντίνος Δέλτας, Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής (ΚΕΜΙ) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου και Συντονιστής του Έργου, τόνισε πως με τη νέα χρηματοδότηση θα 
εντατικοποιηθεί σημαντικά η δραστηριότητα της Βιοτράπεζας, υιοθετώντας πρακτικές υψηλών 
προδιαγραφών σε συνεργασία με έμπειρους συνεργάτες από το εξωτερικό, με προοπτική να εξυπηρετεί την 
ερευνητική κοινότητα για πολλές δεκαετίες, συσσωρεύοντας διαχρονικά όλο και περισσότερες χρήσιμες 
πληροφορίες και βιολογικό υλικό για υγιείς και ασθενείς, που θα εκμεταλλευθεί η επιστημονική κοινότητα 
του παρόντος και του μέλλοντος, με απώτερο στόχο την επινόηση και το σχεδιασμό καλύτερων θεραπειών. 
«Σε αυτό το Κέντρο Αριστείας, με επίκεντρο μια Βιοτράπεζα υψηλών προδιαγραφών, θα έχει πρόσβαση όλη η 
ερευνητική κοινότητα της Κύπρου και άλλων χωρών, σε συνθήκες ανωνυμίας, απόλυτης εχεμύθειας και 
εμπιστευτικότητας. Η Βιοτράπεζα θα περιβάλλεται από ερευνητική υποδομή και εργαλεία που θα προάγουν 
την ιατρική έρευνα της επόμενης γενιάς στον τόπο μας», σημείωσε ο Καθηγητής Δέλτας.  
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Πέραν από την αναβάθμιση της υποδομής της Βιοτράπεζας, ανάμεσα στους κύριους στόχους είναι η 
λεπτομερής μελέτη του DNA των Κυπρίων με σκοπό να εντοπισθούν ιδιαιτερότητες και μεταλλάξεις στο 
κυπριακό DNA, που ευθύνονται για γενετικές παθήσεις, σπάνιες ή συχνές και να διευκολυνθεί η περαιτέρω 
διάγνωση και θεραπεία του κάθε ασθενούς ξεχωριστά. Επιδημιολογικές μελέτες θα οδηγήσουν στο 
σχεδιασμό νέας πολιτικής δημόσιας υγείας από το Υπουργείο Υγείας, ώστε να επιτευχθεί καλύτερη πρόληψη 
ή/και θεραπεία σε πληθυσμιακό επίπεδο, βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής και εξοικονομώντας χρήματα. Το 
DNA και όλα τα ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα θα φυλάσσονται στη Βιοτράπεζα με απόλυτη εχεμύθεια. 

Χαιρετισμούς στην εναρκτήρια εκδήλωση του Έργου CY-BIOBANK, 

στις 26 Νοεμβρίου 2019, θα απευθύνουν εκ μέρους του 

Πανεπιστημίου Κύπρου ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, 

Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Ιωάννης Γιαπιντζάκης, εκ 

μέρους του Προέδρου της Δημοκρατίας ο κ. Κυριάκος Κόκκινος, 

Πρόεδρος του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και 

Επικεφαλής Επιστήμονας Έρευνας και Καινοτομίας, ο οποίος θα 

απευθύνει επίσης το δικό του χαιρετισμό, και η Δρ. Karina 

Firkaviciute, υπεύθυνη πολιτικής στη Γενική Διεύθυνση  Έρευνας 

και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Κατά την εναρκτήρια 

εκδήλωση,  ομιλία για το έργο CY-BIOBANΚ θα απευθύνει ο 

Συντονιστής του Έργου, Καθηγητής Γενετικής Κωνσταντίνος 

Δέλτας και Διευθυντής του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής 

(ΚΕΜΙ), ενώ για το ρόλο του Εκτελεστικού Οργανισμού Έρευνας 

(Research Executive Agency (REA)) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα 

μιλήσει ο Προϊστάμενος διοικητικής μονάδας στον Οργανισμό 

REA, κ. Ales Fiala.   

Δείτε εδώ αναλυτικά το πρόγραμμα της εναρκτήριας εκδήλωσης του έργου CY-BIOBANK και της διήμερης 

εκδήλωσης.  

Περισσότερες πληροφορίες στο τηλ.: 22892815  

 
Τέλος Ανακοίνωσης 

http://applications.ucy.ac.cy/public/weblinks/download_pck.download?p_file=F1367766939/INVITATION%20A4%20new%203.pdf

