
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  TYΠΟΥ 
Επικοινωνία:   
Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τηλ. 22894304 
ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
 ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
 

 

Λευκωσία, 19 Μαΐου 2016 
 

ΘΕΡΜΗ ΥΠΟΔΟΧΗ ΕΠΙΦΥΛΑΞΑΝ ΣΕ ΚΥΠΡΙΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ 
ΣΤΟΝ ΠΑΝΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ MORPHEUS-CUP 2016 

 

Σε τιμητικό καλωσόρισμα και ειδική αναφορά 
στην ομάδα της Κύπρου προέβη ο παρουσιαστής 
του Πανευρωπαϊκού Διαγωνισμού Morpheus Cup 
που διεξήχθη στο Λουξεμβούργο στις 10 και 11 
Μαΐου 2016.  Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου 
άνοιξε με τον Jonathan Prince να καλωσορίζει 
ειδικά την ομάδα των φοιτητών του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, η οποία εξασφάλισε 
θέση στον τελικό για 2η συνεχόμενη χρονιά, 
τονίζοντας μάλιστα ότι ταξίδεψαν από την πιο 
μακρινή χώρα που συμμετέχει στο Διαγωνισμό, την Κύπρο, αποσπώντας έτσι το 
παρατεταμένο χειροκρότημα των συνέδρων. 
 
Πρόκειται για τους φοιτητές του Τμήματος Οικονομικών και του Μεταπτυχιακού 
Προγράμματος ΜΒΑ του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιάννη Κανάρη και Ανδρέα Κωμοδρόμο 
αντίστοιχα, οι οποίοι διαγωνίστηκαν σε πέντε κατηγορίες κι άλλες δυο δοκιμασίες, καθότι 

οι προτάσεις τους εξασφάλισαν το χρυσό εισιτήριο 
συμμετοχής στον τελικό Διαγωνισμό Ψηφιακής 
Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας.  Συγκεκριμένα τα 
έργα αφορούσαν ψηφιακή προσέγγιση (disruptive 
digital approach) σ’ ένα πρόβλημα δημοσίου 
ενδιαφέροντος, κατ’ επιλογή από 17 στόχους του 
διαγωνισμού που αφορούσαν στην εκπαίδευση, την 
κοινωνία, την ασφάλεια, το περιβάλλον, την 
επιχειρηματικότητα, την έρευνα, την κινητικότητα, την 

ενέργεια, την περίθαλψη, το μάρκετινγκ, την μηχανική, 
κτλ.  
 
Η συμμετοχή του Πανεπιστημίου Κύπρου που ήταν και η 
μοναδική από τον Κυπριακό και Ελλαδικό χώρο, τίμησε 
ιδιαίτερα τον τόπο μας καθότι διαγωνίστηκε ανάμεσα σε 
άλλες 10 χώρες (στο διαγωνισμό είχαν προσκληθεί 1.500 
Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και Εκπαιδευτικά Ιδρύματα). Οι 
δυο φοιτητές είχαν μια ενδιαφέρουσα εμπειρία κατά τη 
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διάρκεια του διαγωνισμού απέναντι από διεθνή επιτροπή κριτών μεταξύ αυτών και η 

Jelena Djokovic, πρόεδρος του φιλανθρωπικού ιδρύματος Djokovic, αλλά και μια μοναδική 
ευκαιρία να συναντηθούν και να συνομιλήσουν με ομάδες άλλων χωρών. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι η κυπριακή αποστολή με την ονομασία «Stress-ball” προσκλήθηκε και από 
εταιρείες start-ups που συμμετείχαν στο ICT Spring Europe και Space Forum, 
παρουσιάζοντας τις καινοτόμες ιδέες τους στην ψηφιακή καινοτομία, μεταξύ αυτών και η 
Εταιρεία SES, που δραστηριοποιείται στον τομέα του διαστήματος. 
 

Οι φοιτητές του του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιάννης 
Κανάρης και Ανδρέας 
Κωμοδρόμοςπαρακολούθησαν επίσης εργαστήρια 
με ομιλίες από τον Πρωθυπουργό του 
Λουξεμβούργου Xavier Bettel και CEO’s Εταιρειών. 
Συμμετείχαν παράλληλα σε συζητήσεις στρογγυλής 
τραπέζης με θέματα τεχνολογίας, δημιουργικότητας, 
κ.ά. 
 
Υποστηρικτές αυτής της ιδιαίτερα σημαντικής και 

συνάμα τιμητικής διάκρισης και εκπροσώπησης του νησιού μας στο Διεθνή Διαγωνισμό 
Morpheus-cup ήταν το Πανεπιστήμιο Κύπρου (Κέντρο Επιχειρηματικότητας – Τμήμα 
Οικονομικών: Πρόγραμμα TIME MBE) και ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου.  Αρωγός αυτής 
της προσπάθειας ήταν και το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Τουρισμού. 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


