
 

 

  

 
 

ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΕΝΩΝΕΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΜΕ 

ΔΗΜΟ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΑ ΑΛΛΑ ΔΥΟ ΔΗΜΟΣΙΑ 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ 
 

Για δημιουργία του Eρευνητικού Κέντρου Αριστείας και 
Καινοτομίας “RISE” στην καρδιά της εντός των τειχών πόλης της 
Λευκωσίας για την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας. 
Επιστημονικός συντονιστής ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος 
Χρυσάνθου.  
 
Πρύτανης: «Το RISE συμπληρώνει τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου 

αλλά και της Λευκωσίας για τη δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στην καρδιά της πόλης»  
 

 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου συντάσσεται με το Δήμο Λευκωσίας, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου και 
το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου στη δημιουργία, στην καρδιά της εντός των τειχών πόλης της Λευκωσίας, 
του Κέντρου Αριστείας στην Έρευνα και την Καινοτομία στην καρδιά της Λευκωσίας, με την επωνυμία RISE 
«Research centre on Interactive media, Smart systems and Emerging technologies». Η χρηματοδότηση 
του Έργου θα ανέλθει στα 15 εκατομμύρια ευρώ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την αρωγή του 
Κράτους.  
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ένωσε τις δυνάμεις του με τον Δήμο Λευκωσίας- ο οποίος ηγείται της 
κοινοπραξίας- και τα άλλα δυο δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας, με δύο διεθνούς κύρους ερευνητικούς 
συνεργάτες, το University College London του Λονδίνου (UCL) του Ηνωμένου Βασιλείου, και το Ινστιτούτο 
Max Planck της Γερμανίας, για τη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας στην πρωτεύουσα.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι το RISE - 
«Ερευνητικό Κέντρο Έρευνας σε Διαδραστικά Μέσα, Έξυπνα Συστήματα και Αναδυόμενες Τεχνολογίες» 
(“Research Centre on Interactive media, Smart systems and Emerging Technologies”, RISE), συμπληρώνει 
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τις προγραμματισμένες δραστηριότητες του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά και της Λευκωσίας για τη 
δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στην καρδιά της πόλης, παρέχοντας μια σταθερή 
επιστημονική βάση η οποία θα ενθαρρύνει τις νέες τεχνολογίες και τις επιχειρήσεις. «Ένας από τους πιο 
σημαντικούς στόχους είναι και η αλλαγή της κουλτούρας στους νέους. Ο αναλφαβητισμός στον 21ο αιώνα 
δεν έχει πλέον σχέση με τον γραμματικό αναλφαβητισμός αλλά με τον ψηφιακό και ηλεκτρονικό 
αναλφαβητισμό. Το RISE αποτελεί ένα πραγματικό εργαλείο καταπολέμησης του ψηφιακού 
αναλφαβητισμού. Είμαστε περήφανοι που 6 μήνες μετά την μετατροπή του ΚΟΙΟΣ σε Κέντρο Αριστείας 
κάτω από την ίδια Ευρωπαϊκή Δράση έρχεται το Rise και σε ένα χρόνο θα έρθουν και άλλα. Ήδη σε λίγες 
μέρες στο Πανεπιστήμιο Κύπρου θα ανακοινώσουμε το 14ο ERC, το οποίο αποτελεί ρεκόρ στα ευρωπαϊκά 
δεδομένα», συμπλήρωσε ο Πρύτανης. Και συνέχισε, «θα το πω και με όρους τουριστικής ανάπτυξης. Το 
μέγεθος αυτού του προγράμματος αντιστοιχεί με την έλευση 30,000 τουριστών, χωρίς βέβαια να 
λαμβάνονται υπόψη τα θετικά της επόμενης μέρας. Δηλαδή εκπαίδευση στους νέους, ευρεσιτεχνίες, νέες 
επιχειρήσεις, κτλ.» 
 
Ο Πρύτανης συνεχάρη επίσης θερμά τον επιστημονικό υπεύθυνο του Έργου, τον Αναπληρωτή Καθηγητή 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργο Χρυσάνθου . «Θέλω όμως να σταθώ και σε ένα ξεχωριστό άνθρωπο 
και εξαίρετο επιστήμονα, τον Αναπληρωτή Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου και επιστημονικό συντονιστή του RISE, Γιώργο Χρυσάνθου, έναν από τους βασικούς εμπνευστές 
αυτής της ιδέας. Γιώργο μπράβο, μπράβο, μπράβο!». 
 
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Χρυσάνθου τόνισε ότι η δύναμη του Κέντρου είναι οι ίδιοι οι 
άνθρωποι του που πίστεψαν σε αυτό και δουλεύουν με πάθος και ομαδικότητα. «Το RISE συγκεντρώνει 
κάτω από την ίδια «ομπρέλα», μια μεγάλη διεπιστημονική ομάδα από καταξιωμένους ερευνητές, με 
διαφορετική εξειδίκευση. Αυτό  μας επιτρέπει να δούμε τον τομέα των διαδραστικών μέσων ολιστικά και 
να δώσουμε πιο ολοκληρωμένες και εφαρμόσιμες λύσεις, κάτι που δεν θα μπορούσε να κάνει ένα τμήμα ή 
ακόμα και ένα πανεπιστήμιο από μόνο του», τόνισε ο Αναπλ. Καθ. Χρυσάνθου.  
 
Το Κράτος έχει αποφασίσει να χρηματοδοτήσει με ισόποση χρηματοδότηση τις προτάσεις που θα 
επιλεγούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για υλοποίηση, με ορίζοντα 15ετίας. Η χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 θα αξιοποιηθεί για τη δημιουργία και δραστηριοποίηση του Κέντρου για τα 
επόμενα 7 περίπου χρόνια. Επιπλέον, στο Κέντρο θα παρασχεθεί συμπληρωματική χρηματοδότηση €15 
εκατομμυρίων από την Κυπριακή Δημοκρατία. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα €50 
εκατομμύρια περίπου και συμπεριλαμβάνει τους πόρους που θα συνεισφέρουν οι εταίροι της 
κοινοπραξίας.  
 
Το RISE θα φιλοξενηθεί στο κέντρο της Λευκωσίας, καθώς εντάσσεται στη στρατηγική για την 
Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου για την ανάπτυξη ενός συστήματος καινοτομίας και 
δημιουργικότητας, με πυρήνα την κεντρική περιοχή της πόλης. Στην ίδια περιοχή, με χρηματοδότηση των 
Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, θα δημιουργηθεί η συνοικία δημιουργικών επιχειρήσεων με στόχο τη 
στήριξη της κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων. Συνορεύει με την νεκρή ζώνη που διαιρεί την πόλη μας και 
το ιστορικό της κέντρο. Ευελπιστούμε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ενιαίου Ρυθμιστικού Σχεδίου 
Λευκωσίας για την αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης, να καταρτιστεί σχέδιο για δημιουργία 
παρόμοιας συνοικίας στα κατεχόμενα. 
 



 

 

Είναι ένα Κέντρο που θα είναι ανοικτό σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου συμπεριλαμβανόμενων Τ/Κ 
συμπατριωτών μας που θα μπορούν να επωφεληθούν από τη δραστηριότητα του. 
 
Για την υλοποίηση του Έργου στην ομάδα εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχουν και οι πιο 
κάτω ακαδημαϊκοί:  
- Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Αβρααμίδης - Τμήμα Ψυχολογίας 
- Καθηγητής Χρίστος Σχίζας – Τμήμα Πληροφορικής  
- Καθηγητής Κωνσταντίνος Παττίχης - Τμήμα Πληροφορικής 
- Καθηγητής Ανδρέας Πιτσιλλίδης - Τμήμα Πληροφορικής 
- Επίκουρος Καθηγητής Βάσος Βασιλείου - Τμήμα Πληροφορικής 
 
Τέλος ανακοίνωσης 


