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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ «ΚΟΙΟΣ» ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 5
ΧΡΟΝΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας (ΠτΔ), κ. Νίκου Αναστασιάδη, γιόρτασε το Πανεπιστήμιο Κύπρου τη
συμπλήρωση 5 χρόνων λειτουργίας του Ερευνητικού Κέντρου Τεχνολογίας Ευφυών Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος».
Ο ΠτΔ ξεναγήθηκε στις πέραν των 50 επιστημονικών παρουσιάσεων που εκτίθονταν στο χώρο της εκδήλωσης από τους
ερευνητές του «Κοίος». Ερευνητές, οι περισσότεροι από τους οποίους, όπως σημείωσε στο χαιρετισμό του ο
Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου, Καθηγητής Μάριος Πολυκάρπου, εργοδοτούνται μέσα από ερευνητικά
προγράμματα και φτάνουν σε αριθμό τους 80 ερευνητές που όταν μιλάς μαζί τους «βλέπεις», όπως ανέφερε, την
Κύπρο του αύριο. Αναφερόμενος στο ρόλο που καλούνται σήμερα να διαδραματίσουν τα πανεπιστήμια σημείωσε
χαρακτηριστικά: «Λέγεται ότι τα μέτρια πανεπιστήμια ασχολούνται κατά κύριο λόγο με τη διδασκαλία, τα καλά
ασχολούνται με τη διδασκαλία και την έρευνα και τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, επιπρόσθετα της
διδασκαλίας και έρευνας, δημιουργούν γύρω τους ένα άξονα οικονομικής και τεχνολογικής ανάπτυξης με τη σύσταση
νέων εταιριών και ακολούθως με την πρόσληψη ταλαντούχων επιστημόνων». Αυτός είπε είναι και ο στόχος του
Πανεπιστημίου Κύπρου.
Ο ΠτΔ, κ. Νίκος Αναστασιάδης, χαιρέτισε την επιστημονική ημερίδα του «ΚΟΙΟΣ» σημειώνοντας ότι η παρουσία του
στην εκδήλωση αναδεικνύει τη σημασία που προσδίδει η Πολιτεία στην έρευνα και την καινοτομία σε πρωτοποριακούς
τομείς και συνάμα επιβεβαιώνει τη συμπαράσταση της Πολιτείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Επικεντρώθηκε δε στο
ρόλο του Ερευνητικού Κέντρου ως σύνδεσμο μεταξύ του Πανεπιστημίου, της βιομηχανίας και κυβερνητικών
οργανισμών.
Στο χαιρετισμό του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, αναφέρθηκε στον
«Κόσμο της Κύπρου» και στα λόγια του Αδαμάντιου Διαμαντή: «Ότι έκαμε ο άλλος με εκατό, ο Κόσμος αυτός το’ κάμε
με πέντε με δέκα, το κάμε όμως πλέρια και ολοκληρωμένα» θέλοντας να τονίσει το ουσιαστικό ερευνητικό έργο που
συντελείται στο «ΚΟΙΟΣ», «το οποίο τιμά με την καινοτόμο και πρωτοποριακή του έρευνα όχι μόνο το Πανεπιστήμιο,
αλλά και ολόκληρη την Κύπρο». Εστίασε δε στην ανάγκη θεμελίωσης των υποδομών που θα στεγάσουν τους νέους
ερευνητές και τις ανακαλύψεις τους και σημείωσε ότι ως προς αυτή την κατεύθυνση με πρωτοβουλία του
Πανεπιστημίου Κύπρου η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) προτίθεται να παραχωρήσει δάνειο ύψους €140
εκατομμυρίων ευρώ, με ευνοϊκούς όρους αποπληρωμής τονίζοντας ότι «Το δάνειο της ΕΤΕπ, μαζί με τις δωρεές που
προσελκύει το Πανεπιστήμιο Κύπρου αλλά και κάποια χρήματα από τα διαθρωτικά ταμεία, ανοίγει το δρόμο για την
ολοκλήρωση της πανεπιστημιούπολης μέσα σε περιόδους κρίσης».
Την ημερίδα χαιρέτισε και ο Δρ Βασίλειος Τσάκαλος, Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Προώθηση Έρευνας (IΠΕ), ο
οποίος αναφέρθηκε στο ρόλο που διαδραματίζει το Ίδρυμα στην προαγωγή έρευνας αιχμής στην Κύπρο. Εστίασε δε
στην πεποίθηση του ΙΠΕ, ενός από τους βασικούς συντελεστές του Συστήματος Έρευνας και Καινοτομίας στην Κύπρο,
λέγοντας ότι «τώρα που οι παραδοσιακοί πυλώνες της οικονομίας έχουν ραγίσει, η Έρευνα και η Καινοτομία μπορούν
να αποτελέσουν έναν νέο πυλώνα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης για τον τόπο».

Το 2ο μέρος της ημερίδας περιελάμβανε επιστημονικές παρουσιάσεις από τον Υπουργό Υγείας Καθηγητή Φίλιππο
Πατσαλή, με θέμα «Έρευνα και καινοτομία στην Κύπρο: Αξιοποίηση
ερευνητικών αποτελεσμάτων και
επιχειρηματικότητα», από τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου της Βοστώνης Χρήστο Κασσάνδρα με θέμα «Control and
Optimization Problems in “Smart Cities”» και τον Καθηγητή Cesare Alippi από την Πολυτεχνική Σχολή του Μιλάνου με
θέμα «Learning in Non-stationary Environments».
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