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ΠΛΟΥΣΙΟ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΑΝΑΦΕΡΕΙ  

ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ 
 

Πέντε λεπτά είναι αρκετά για να κατανοήσει κάποιος το μέγεθος και την αξία του ερευνητικού έργου που 

διεξάγεται στον τόπο μας δηλώνει ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου 

 

Για ακόμη μία φορά η Κύπρος αναφέρεται σε διεθνή δημοσιεύματα ως η χώρα που παρά το 

μέγεθός της διαθέτει ερευνητές οι οποίοι είναι εξαιρετικά παραγωγικοί.  Συγκεκριμένα, το 

περιοδικό Nature Index 2014 Global, τονίζει την έντονη αποδοτικότητα των Κύπριων ερευνητών 

βασιζόμενο σε σταθμισμένη μέτρηση ανά 1.000 ερευνητές σημειώνοντας ότι αυτή ξεπερνά χώρες 

όπως η Αγγλία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Το γεγονός αυτό από μόνο του μπορεί να εκπλήσσει, 

αναφέρει το επιστημονικό περιοδικό, αν ληφθεί υπόψη ότι σε σχέση με την Κύπρο, οι χώρες αυτές 

έχουν παράδοση στην έρευνα, προσθέτοντας ότι τόσο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, όσο και το 

Ινστιτούτο Νευρολογίας και Γενετικής είναι σχετικά νέα ιδρύματα. Στο πλαίσιο αυτό, ο Γενικός 

Διευθυντής του Iδρύματος Προώθησης Έρευνας, κ. Βασίλης Τσάκαλος ανέφερε στο περιοδικό ότι 

πρόκειται για ένα νέο σύστημα, όπου τα ερευνητικά μας ιδρύματα είναι πιο δυναμικά και έχουν ως 

βάση τους νέα δεδομένα. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι για το έτος 2007 η Κύπρος είχε έρθει πρώτη στην Ευρώπη όσον αφορά τα 

ποσοστά επιτυχίας της στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας.  

H επιτυχία αυτή υπολογίσθηκε βάσει πληθυσμού και στηρίχθηκε κυρίως στη μεγάλη πλειοψηφία 

των ερευνητικών προτάσεων που κατατέθηκαν από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του 

Πανεπιστημίου Κύπρου. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης τόνισε πως η Γνώση, 

η Έρευνα και η Καινοτομία αποτελούν τους κύριους άξονες δράσης του Πανεπιστημίου Κύπρου, το 

οποίο βρίσκεται πλέον στον κατάλογο του Centre for World University Rankings με τα 1.000 

συνολικά καλύτερα Πανεπιστήμια του κόσμου. Είμαστε πεπεισμένοι, δήλωσε ο Πρύτανης, ότι το 

μέλλον του τόπου μας βρίσκεται στην αξία του ανθρώπινου δυναμικού του και στο πλαίσιο αυτό 
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επιδιώκουμε να προσελκύουμε άριστους φοιτητές καθώς και ακαδημαϊκούς οι οποίοι διακρίνονται 

διεθνώς κάτι που συνεισφέρει και στη διάκριση του ιδρύματός μας ανά το παγκόσμιο. Μπορεί να 

είμαστε μικρή χώρα, αλλά όπως αναδεικνύεται τον τελευταίο καιρό, έχουμε θέσει γερά θεμέλια 

στην έρευνα και ανταγωνιζόμαστε πλέον ιδρύματα με ιστορία εκατοντάδων χρόνων. Ο Πρύτανης 

προσκάλεσε το κοινό να δει στο επίσημο κανάλι του Πανεπιστημίου Κύπρου στο You tube σύντομη 

ταινία  (https://www.youtube.com/watch?v=3aupK0oL7vA) για την έρευνα που διεξάγεται στο 

Πανεπιστήμιο Κύπρου.  

Πέντε λεπτά είναι αρκετά για να κατανοήσει κάποιος το μέγεθος και την αξία του ερευνητικού έργου 

που διεξάγεται στον τόπο μας από το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατέληξε.  

 

Τέλος ανακοίνωσης 
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