
 

 

  

 
 

Χρηματοδότηση ύψους €2,5 εκατομμυρίων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου 
για το  Ευρωπαϊκό έργο «SInnoPSis» 

ERA Chair in Science and Innovation Policy and Studies  

 

To έργο αφορά σε δημιουργία νέας ερευνητικής μονάδας και σε προσέλκυση διεθνούς κύρους 
επιστήμονα και ομάδας ερευνητών  

 

Η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου εξασφάλισε χρηματοδότηση ύψους 
€2,5 εκατ. από το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» της Ε.Ε. για Έρευνα και Καινοτομία μέσα από τη 
δράση WIDESPREAD - ERA Chairs. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις συνολικά 106 Προτάσεις που 
υποβλήθηκαν, η πρόταση του Πανεπιστημίου Κύπρου «SInnoPSis» κατατάχθηκε 2η σε 
βαθμολογία  από τις  10 Προτάσεις που  θα χρηματοδοτηθούν, ενώ είναι η μοναδική κυπριακή 
πρόταση που θα λάβει χρηματοδότηση.  

Βασικός στόχος του Προγράμματος «Spreading Excellence and Widening Participation» είναι η 
μεγιστοποίηση των επενδύσεων σε έρευνα και καινοτομία, έτσι ώστε ο Ευρωπαϊκός Χώρος Έρευνας 
να λειτουργήσει με πιο ορθολογιστικό και ομοιογενή τρόπο, συμβάλλοντας στη βελτιστοποίηση των 
ερευνητικών δυνατότητων της κάθε χώρας-μέλους. Το Πρόγραμμα «ERA Chairs», παρέχει 
υποστήριξη στα Πανεπιστήμια και σε άλλους ερευνητικούς φορείς με στόχο την προσέλκυση και 
διατήρηση ερευνητικού δυναμικού υψηλής ποιότητας, το οποίο θα εργαστεί για να επιφέρει 
δομικές αλλαγές στον Οργανισμό, με στόχο την επίτευξη υψηλού επιπέδου επιστημονικής 
αριστείας. 

Το  έργο  θα χρηματοδοτήσει έναν επιστήμονα διεθνούς κύρους (ERA  Chair) και μια ομάδα 6-8 νέων 
ερευνητών, που θα αποτελούν την ερευνητική ομάδα της μονάδας. Η ερευνητική μονάδα θα 
συνεργαστεί με υφιστάμενα μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού του Πανεπιστημίου με εξειδίκευση 
στα θεματικά πεδία των Οικονομικών, Διοίκησης, Πολιτικών Επιστημών, Νομικής, Πληροφορικής, 
Στατιστικής, Κοινωνιολογίας και Φιλοσοφίας και θα  πραγματοποιήσουν πολυθεματική έρευνα στον 
επιστημονικό τομέα εστίασης του έργου, με στόχο τη θεωρητική και εμπειρική έρευνα σημαντικών 
θεμάτων που άπτονται της διαμόρφωσης πολιτικών έρευνας και καινοτομίας.  

Η νέα ερευνητική μονάδα, που θα είναι μοναδική, όχι μόνο για την Κύπρο, αλλά και για την 
ευρύτερη Ανατολική Μεσόγειο, πέραν του επιστημονικού έργου που θα εκπονήσει, θα συνεισφέρει 
σημαντικά με επιστημονικά τεκμηριωμένες εισηγήσεις στο σχεδιασμό και την υλοποίηση πολιτικής 
έρευνας και καινοτομίας τόσο σε εθνικό όσο και σε Ευρωπαϊκό επίπεδο.  

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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Την ιδέα και ευθύνη για τη συγγραφή της πρότασης είχε η Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και συγκεκριμένα, ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Δρ Μάριος Δημητριάδης, 
ο οποίος είναι ο Συντονιστής του Έργου, μαζί με τα στελέχη του Τομέα Ανάπτυξης Έρευνας, κ. Παύλο 
Μιχαηλίδη, κα Ιωάννα Παπαφιλίππου και κα Χριστίνα Δελαπόρτα. 

Τέλος Ανακοίνωσης 


