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ΣΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΕΛΤΑ  

ΤΟ «ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΕΥΝΑΣ- ΔΙΑΚΕΚΡΙΜΕΝΟΣ ΕΡΕΥΝΗΤΗΣ 2014» 
 
 

Στον κ. Κωνσταντίνο Δέλτα, Καθηγητή Γενετικής του Τμήματος 
Βιολογικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Κύπρου,  Διευθυντή του 
Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής και Επικεφαλής του 
Εργαστηρίου Μοριακής και Ιατρικής Γενετικής απονεμήθηκε φέτος το 
«Βραβείο Έρευνας – Διακεκριμένος Ερευνητής 2014».  
 
Το Βραβείο του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας απονεμήθηκε στη 
θεματική ενότητα «Επιστήμες Ζωής», και ο Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Δέλτας, επιλέχθηκε ομόφωνα από την Ειδική Επιτροπή Αξιολόγησης. 
Η Επιτροπή εκτίμησε,  μεταξύ άλλων, τη μακροχρόνια ερευνητική 
δράση του στην Κύπρο με διεθνή συνεισφορά στον τομέα του, τη 
διεθνώς καταξιωμένη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα σε θέματα 

Δημόσιας Υγείας και ειδικά στον τομέα των κληρονομικών νεφροπαθειών με ξεχωριστά 
παραδείγματα την Πολυκυστική Νόσο των Νεφρών, την Κυστική Μυελική Νόσο των Νεφρών και τις 
Νεφρικές Σπειραματοπάθειες. Η Επιτροπή αναγνώρισε επίσης την επίτευξη ερευνητικών 

αποτελεσμάτων 
αναγνωρισμένων σε 
παγκόσμιο επίπεδο με 
σημαντικό αριθμό 
δημοσιεύσεων σε 
επιστημονικά περιοδικά 
διεθνούς κύρους, την 
ανάπτυξη καινοτόμων 
μεθόδων διάγνωσης 
ασθενειών, την προσέλκυση 
ανταγωνιστικών ερευνητικών 
κονδυλίων, τη δημιουργία 

αξιόλογων υποδομών και την κατάρτιση και καθοδήγηση νέων επιστημόνων. 
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Ο Καθηγητής Κωνσταντίνος Δέλτας ευχαρίστησε το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας που θέσπισε το 
βραβείο του Διακεκριμένου Ερευνητή, καθώς και τα μέλη της επιτροπής αξιολόγησης των 
υποψηφίων. «Θερμές ευχαριστίες οφείλω σε όλους τους συνεργάτες μου, εργαστηριακούς 
βιολόγους και κλινικούς γιατρούς, με τους οποίους δημιουργήσαμε μια δυναμική ομάδα με πολλές 
επιτυχίες και συνεισφορά στο διεθνές προσκήνιο. Δεν είναι λίγες οι φορές που ξένοι καταξιωμένοι 
ερευνητές εξέφρασαν έκπληξη για την ποιότητα και την ποσότητα των ερευνητικών μας 
αποτελεσμάτων από μια μικρή ομάδα σε ένα νησί που δύσκολα τοποθετούν στο γεωγραφικό χάρτη. 
Αυτό καταδεικνύει τις δυνατότητες των νέων ερευνητών που στελεχώνουν τις ομάδες μας και τη 
σημασία της σταθερής, διαχρονικής χρηματοδότησης. Εύχομαι να ξεκινήσει ξανά σύντομα η 
επιχορήγηση ερευνητικών προγραμμάτων μέσω του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, ώστε να 
μπορέσουμε να συντηρήσουμε τον ερευνητικό ιστό της χώρας μας και να διασώσουμε όσα 
δημιουργήσαμε κατά τα προηγούμενα χρόνια. Το ζητάει η νέα γενιά ερευνητών που εμείς 
εκπαιδεύσαμε σε μεγάλο βαθμό και το ζητούμε οι έμπειροι ερευνητές που επενδύσαμε έργο ζωής 
στην Κύπρο», πρόσθεσε.  
 
Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων διακρίσεων, ο Καθηγητής Kωνσταντίνος Δέλτας έχει βραβευθεί και 
ως «Διακεκριμένος Επιστήμονας για το έτος 2008», με το Millennium Golden International Award, 
Europe, για τις έρευνές του στον τομέα των νεφρικών ασθενειών, από το Διεθνές Συμβούλιο 
Προώθησης Έρευνας (International Research Promotion Council).  
 
Οι έρευνες και δραστηριότητές του περιγράφονται σε περισσότερες από 140 πρωτότυπες διεθνείς 
δημοσιεύσεις και ανασκοπητικά άρθρα του ξένου και ελληνικού τύπου. Πρόσφατα εξέδωσε το 
πρώτο του βιβλίο με τίτλο: «Η Γενετική Κληρονομιά των Κυπρίων μέσα από Ειδικά Θέματα 
Γενετικής». Το εργαστήριο του Καθ. Δέλτα αποτελεί φυτώριο δεκάδων νέων επιστημόνων και χώρο 
εκπαίδευσης φοιτητών, μετα-διδακτορικών ερευνητών και άλλων ακαδημαϊκών επιστημόνων από 
την Κύπρο και το εξωτερικό. (ucy.ac.cy/mmrc) 
 

 
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


