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Κνηλνπξαμία έμη Παλεπηζηεκίσλ εληζρύεη ηηο ζρέζεηο  
Παλεπηζηεκίσλ Επηρεηξεκαηηθνύ Κόζκνπ 

κε  ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο ΕΕ κέζσ ησλ Δηαζξσηηθώλ Τακείσλ 

 
Με ηην λειηοςπγία ηων έξι  Γπαθείων Διαζύνδεζηρ με ηον 

επισειπημαηικό κόζμο ζηα Πανεπιζηήμια ηηρ Κύππος, 
δημιοςπγείηαι για ππώηη θοπά ένα εςπύ κανάλι επικοινωνίαρ μεηαξύ 

ηηρ ακαδημαϊκήρ κοινόηηηαρ και ηος επισειπημαηικού κόζμος με 
ζηόσο ηην ενθάππςνζη ηηρ καινοηομίαρ. 

 
Λεπθσζία, 20 Ινπιίνπ 2009 

 
 Τν Παλεπηζηήκην Κύπξνπ ζπληνλίδεη  ην Έξγν «Αλάπηπμε θαη Λεηηνπξγία Γξαθείσλ Δηαζύλδεζεο κε ηνλ 

Επηρεηξεκαηηθό Κόζκν ζηα Παλεπηζηήκηα πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία», πνπ έρεη 

εγθξηζεί ηνλ πεξαζκέλν Ινύλην θαη  ρξεκαηνδνηείηαη από ην Επξσπατθό Κνηλσληθό Τακείν 

(ΕΚΤ).  Αληηθείκελν ηνπ έξγνπ, ην νπνίν έρεη πεληαεηή δηάξθεηα είλαη λα αλαπηύμεη θαη λα ιεηηνπξγήζεη 

Γξαθεία Δηαζύλδεζεο κε ηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν ζε θάζε έλα ηα έμη παλεπηζηήκηα πνπ ιεηηνπξγνύλ 

ζηελ Κππξηαθή Δεκνθξαηία. Τα Γξαθεία Δηαζύλδεζεο, ζα έρνπλ σο ζηόρν ηελ απνηειεζκαηηθόηεξε 

επηθνηλσλία θαη ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ ίδησλ ησλ αθαδεκατθώλ ηδξπκάησλ αιιά θαη ηελ εδξαίσζε 

ζπλεξγαζίαο κεηαμύ παλεπηζηεκίσλ θαη επηρεηξήζεσλ. Απώηεξνο ζηόρνο,  είλαη ε  δηάδνζε κηαο 

επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνύξαο, πνπ λα πξνσζεί θαη λα ελδπλακώλεη  ηε  ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ  θνξέσλ  

ζηήξημεο ηεο θαηλνηνκηθήο ηερλνινγηθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο ζηελ Κύπξν.  

 Tα ζπλεξγαδόκελα παλεπηζηήκηα είλαη ηα αθόινπζα :ην  Παλεπηζηήκην Κύπξνπ (ην νπνίν ζπληνλίδεη ην 

Έξγν),ην Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ην Τερλνινγηθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ, ην Επξσπατθό 

Παλεπηζηήκην, ην  Παλεπηζηήκην Λεπθσζίαο θαη ην  Παλεπηζηήκην Frederick. 

Με ηελ  αλάπηπμε ελόο δπλακηθνύ πξνγξάκκαηνο δεκνζηόηεηαο, ην Έξγν  ζα γίλεη  επξύηεξα γλσζηό 

ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν θαζώο θαη ηνπο  πνιίηεο γεληθόηεξα. Με ηνλ ηξόπν απηό,  ην έξγν πνπ ζα 

επηηειείηαη από ηα Γξαθεία Δηαζύλδεζεο, θαζώο θαη ηα ζεκαληηθά νθέιε πνπ πξνθύπηνπλ από ηε 

ρξεκαηνδόηεζε ηνπ Επξσπατθνύ Κνηλσληθνύ Τακείνπ πξνο ηελ θππξηαθή θνηλσλία, ζα γίλνπλ αληηιεπηά 

από ην θνηλό έρνληαο  ζπκβάιεη  νπζηαζηηθά  ζηελ αλάπηπμε θαη πξόνδν ηεο θνηλσλίαο καο.  

Τν δίθηπν ησλ πην πάλσ Παλεπηζηεκίσλ κε ηελ ππνζηήξημε Τερληθώλ Σπκβνύισλ ζα αλαπηύμεη κειέηε 

σξίκαλζεο θαη πξνεηνηκαζίαο ησλ Γξαθείσλ Δηαζύλδεζεο θαη  ζα ηνπνζεηήζεη αλζξώπηλν δπλακηθό γηα 

ηε ζηειέρσζε ηνπ γξαθείνπ πνπ  ζα ιεηηνπξγήζεη ζε θάζε έλα από ηα έμη  Παλεπηζηήκηα ηεο 

θνηλνπξαμίαο. Τόζν νη θπζηθέο ππνδνκέο, όζν θαη ηα πξνζόληα θαζώο θαη ην πξνθίι ησλ ζηειερώλ ησλ 

Γξαθείσλ Δηαζύλδεζεο ζα είλαη ηππνπνηεκέλα εμ αξρήο, έηζη ώζηε λα πξνζδίδεηαη αλαγλσξίζηκε 
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ηαπηόηεηα ζην έξγν. 

 

 Οη ζηξαηεγηθνί  ζηόρνη ηνπ έξγνπ είλαη νη αθόινπζνη : ε δηεξεύλεζε ησλ αλαγθώλ ηεο θππξηαθήο 

βηνκεραλίαο γηα κεηαθνξά ηερλνγλσζίαο  θαζώο θαη ε εθηίκεζε ηξόπσλ θάιπςεο απηώλ ησλ αλαγθώλ 

από ηνλ θππξηαθό αθαδεκατθό θόζκν, ε πξνώζεζε θαη αλάπηπμε κεζόδσλ ζπλεξγαζίαο πνπ ζα 

απνθέξνπλ ακνηβαίν νηθνλνκηθό θαη θνηλσληθό όθεινο ζε παλεπηζηήκηα θαη επηρεηξήζεηο κεηά ην ηέινο 

ηεο ρξεκαηνδόηεζεο ηνπ έξγνπ, ε αλαδήηεζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ θαηάξηηζεο θαη αξρηθήο 

επαγγεικαηηθήο εθπαίδεπζεο ησλ θνηηεηώλ κε ζθνπό ηε βειηίσζε ησλ πξννπηηθώλ απαζρόιεζήο ηνπο, 

ε πξνώζεζε ηεο νηθνλνκίαο ηεο γλώζεο κέζσ ηεο δεκηνπξγίαο ζπλεξγαζηώλ κε ηελ ηνπηθή βηνκεραλία, 

ε πξνώζεζε γηα εγγξαθή δηπισκάησλ επξεζηηερλίαο. 

 

 Τα Γξαθεία Δηαζύλδεζεο ζα εξγαζηνύλ έηζη ώζηε λα ελζαξξύλνπλ ηε ζπλεξγαζία κε άιινπο παξόληεο 

ή κειινληηθνύο θνξείο ζηήξημεο ηεο θαηλνηνκηθήο – ηερλνινγηθήο  επηρεηξεκαηηθόηεηαο  θαη ζα 

ζηνρεύζνπλ ζηε  δεκηνπξγία εθπαηδεπηηθνύ πιηθνύ θαη ε  θαιιηέξγεηα επηρεηξεκαηηθήο θνπιηνύξαο. 

Πιεξνθνξίεο ζηελ ηζηνζειίδα http://www.ucy.ac.cy/goto/reinrese/el-GR/LinkswithIndustryOffice.aspx 

 

  
Με ηελ έλαξμε ηνπ Έξγνπ, εθπξόζσπνη ησλ 6 Παλεπηζηεκίσλ άξρηζαλ ήδε ηηο ζπλαληήζεηο 
ηνπο. 

 

 

Τέινο Αλαθνίλσζεο 


