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Στη θέση του πρώτου προέδρου του Συμβουλευτικού Σώματος του ΚΕΝ  
θα βρίσκεται ο διεθνούς φήμης πανεπιστημιακός Καθηγητής Δρ. Ανδρέας Παπανικολάου 

 

O διεθνούς φήμης Καθηγητής και Διευθυντής στο Τμήμα Παιδιατρικής του 

Τμήματος Κλινικών Νευροεπιστημών στο Πανεπιστήμιο του Tennessee, των 

ΗΠΑ,  Δρ Ανδρέας Παπανικολάου εξελέγη ως ο πρώτος Πρόεδρος του 

Συμβουλευτικού Σώματος του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) 

του Πανεπιστημίου Κύπρου.  

Ο  Δρ Παπανικολάου,  διεξάγει έρευνα στην επιληψία και τις νευροαναπτυξιακές 

διαταραχές εξετάζοντας γνωστικές και γλωσσικές λειτουργίες καθώς και την 

πλαστικότητα του εγκεφάλου μέσω της δομικής και λειτουργικής 

νευροαπεικόνησης. Θεωρείται αυθεντία σε θέματα νευροεπιστήμης και έχει 

γράψει σωρεία επιστημονικών άρθρων και βιβλίων, τόσο  στα αγγλικά όσο και 

στα ελληνικά. 

Ο Δρ Παπανικολάου ψηφίσθηκε ομόφωνα ως Πρόεδρος του Συμβουλευτικού Σώματος του ΚΕΝ κατά την 

1η επίσημη συνεδρία του Σώματος, στις 23 Φεβρουαρίου 2017. Το Συμβουλευτικό Σώμα του ΚΕΝ, 

απαρτίζεται από πέντε εξωτερικά μέλη (Δρ. Mark Ashley - Center for Neuro Skills, USA, Καθηγητής Ανδρέας 

Παπανικολάου,  - University of Tennessee, Καθηγητής Steve Williams - Kings College London, Καθηγήτρια 

Valeria Csepe - Hungarian Academic of Sciences, Καθηγητής Σάββας Παπακώστας – Ινστιτούτο 

Νευρολογίας και Γενετικής Κύπρου) και τρία εσωτερικά μέλη (Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου – 

Διευθύντρια του ΚΕΝ, Καθηγητής Λεωνίδας Κυριακίδης - Τμήμα Επιστημών Αγωγής, Καθηγητής Μάριος 

Πολυκάρπου - Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, και Διευθυντής του ΚΟΙΟΣ).  

Το Κέντρο Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) ιδρύθηκε το 2011 ως Ερευνητικό Κέντρο του 

Πανεπιστημίου Κύπρου (Π.Κ.) μετά από εξασφάλιση χρηματοδότησης  από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

στo πλαίσιο των ανταγωνιστικών  προγραμμάτων για ίδρυση ερευνητικών μονάδων στρατηγικής σημασίας 

για τη χώρα. Όραμα του ΚΕΝ είναι να καταστεί το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο εφαρμοσμένης 

νευροεπιστήμης και μελέτης της ανθρώπινης συμπεριφοράς στην Κύπρο και καταλύτης για περαιτέρω 

έρευνα και συνεργασία στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.  Ο κύριος στόχος του ΚΕΝ είναι να 
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αυξήσει σημαντικά τα εργαλεία αξιολόγησης, διάγνωσης και 

θεραπείας των διαταραχών που επηρεάζουν την ανθρώπινη 

συμπεριφορά, μνήμη, γλώσσα, και νόηση οι οποίες πηγάζουν 

από συχνές νευρολογικές, ψυχιατρικές και αναπτυξιακές 

διαταραχές . Μέσω της εφαρμοσμένης έρευνας, το ΚΕΝ θα 

συμβάλει στην ανάπτυξη της εξατομικευμένης ιατρικής στην 

Κύπρο, καθώς και στη μείωση της κοινωνικοοικονομικής 

επιβάρυνσης του κράτους. 

Το ΚΕΝ λειτουργεί ως ανεξάρτητο ερευνητικό κέντρο του 

Πανεπιστήμιου Κύπρου από το 2013. Διοικείται από Ακαδημαϊκό Συμβούλιο το οποίο απαρτίζεται με 

Καθηγητές του Πανεπιστημίου Κύπρου και από Συμβουλευτικό Σώμα.   

Η καλή συνεργασία, αλλά κυρίως η επιστημονική γνώση του νέου Προέδρου και των μελών  της 

Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΚΕΝ, θα συνεισφέρουν στη συνέχιση συνεργασιών που θα οδηγήσουν στην 

επιτυχή επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων στόχων του ΚΕΝ και του Πανεπιστημίου 

Κύπρου με στόχο το έμπρακτο όφελος προς την Κυπριακή κοινωνία.  
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