
 

  

 
 

ΠΡΩΤΙΑ ΣΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ  
ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ  
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου πρώτος, με μεγάλη διαφορά, Οργανισμός στην 
Κύπρο στην άντληση κονδυλίων από το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την 
Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) 

 
Πρύτανης: «Εισερχόμαστε στο 2018 με τους καλύτερους οιωνούς και θα καταβάλουμε κάθε 
δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω ανάπτυξη του Οργανισμού, της έρευνας και της 
καινοτομίας στον τόπο μας» 

 
Πολύ υψηλή επίδοση στην απορρόφηση κονδυλίων, από 
το Πρόγραμμα Πλαίσιο της ΕΕ για την Έρευνα και την 
Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) παρουσιάζει 
η Κύπρος, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου εμφανίζεται ως 
πρώτος και με διαφορά Οργανισμός ανάμεσα στους δέκα 
πιο επιτυχημένους οργανισμούς στην Κύπρο όσον αφορά 
στην εξασφάλιση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης από το 
Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020».  
 
Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το 
προφίλ της Κύπρου, μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου 2017, η 

Κύπρος έχει 325 συμμετοχές με συνολική χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» ύψους 
88,18 εκατομμυρίων ευρώ. 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πρώτο, με μεγάλη διαφορά, στον κατάλογο με τους 10 πρώτους 
δικαιούχους Οργανισμούς στη χώρα μας με την υψηλότερη επίδοση στην εξασφάλιση χρηματοδότησης 
από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020». Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με διπλάσιο αριθμό 
συμμετοχών από τον δεύτερο κυπριακό οργανισμό και με περισσότερο από τριπλάσιο προϋπολογισμό, 
συμμετέχει σε 59 χρηματοδοτούμενα ερευνητικά έργα στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την 
Έρευνα και την Καινοτομία «Ορίζοντας 2020» (Horizon 2020) και έχει αντλήσει από την 1η Ιανουαρίου 
2014, ημερομηνία έναρξης του προγράμματος «Ορίζοντας 2020» μέχρι το τέλος Οκτωβρίου 2017, 
συνολική χρηματοδότηση ύψους €26,90 εκατομμυρίων ευρώ. Σημειώνεται ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
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ήταν ο πιο επιτυχημένος οργανισμός στην Κύπρο σε σχέση με την εξασφάλιση ευρωπαϊκών έργων και από 
το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο.  
 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής 

Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ευχαρίστησε την ερευνητική 

– ακαδημαϊκή κοινότητα του πανεπιστημίου για την 

εντυπωσιακή πορεία με σημαντικές επιτυχίες στον 

«Ορίζοντα 2020». Τόνισε ότι καταδεικνύεται για άλλη 

μια φορά η συμβολή του Πανεπιστημίου  Κύπρου στην 

απορρόφηση και αξιοποίηση ευρωπαϊκών 

χρηματοδοτήσεων, δίνοντας έμφαση στις προοπτικές 

που δημιουργούνται   για την ανάπτυξη της έρευνας και 

της καινοτομίας στον τόπο μας. «Εισερχόμαστε στο 

2018 με τους καλύτερους οιωνούς και θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την περαιτέρω 

ανάπτυξη του οργανισμού μας. Η Γνώση, η έρευνα,  η καινοτομία και η επιχειρηματικότητα αποτελούν τους 

κύριους πυλώνες δράσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Είμαστε πεπεισμένοι ότι το μέλλον του τόπου 

εναπόκειται στους ανθρώπους του και ένα σημαντικό για την κυπριακή κοινωνία όφελος από την 

απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων είναι και η εργοδότηση νέων ερευνητών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, 

το οποίο κι αποτελεί το μεγαλύτερο εργοδοτικό οργανισμό νέων ερευνητών στην Κύπρο, σημείωσε ο 

Πρύτανης.  


