
 

 

  

 
 

Στον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τιμόθεο Παπαδόπουλο 
απονεμήθηκε το Βραβείο του Διακεκριμένου Ερευνητή 2019 του ΙδΕΚ  
 
 
Με το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας του Ιδρύματος Έρευνας και 
Καινοτομίας (ΙδΕΚ) στην κατηγορία του Διακεκριμένου 
Ερευνητή 2019 στη θεματική ενότητα «Κοινωνικές και 
Ανθρωπιστικές Επιστήμες» τιμήθηκε ο Καθηγητής του 
Τμήματος Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τιμόθεος 
Παπαδόπουλος και Ιδρυτικό Μέλος του Κέντρου 
Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ). Ο Καθηγητής 
Τιμόθεος Παπαδόπουλος βραβεύθηκε με το εν λόγω 
κορυφαίο Βραβείο του ΙδΕΚ για το σημαντικό και μακροχρόνιο 
ερευνητικό και συγγραφικό του έργο στη μελέτη των 
νευροαναπτυξιακών διαταραχών, που ανοίγει το δρόμο σε 
καινοτόμες εφαρμογές που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής παιδιατρικών πληθυσμών. Η πρωτότυπη, 
πολυετής και πολυσχιδής συνεισφορά του στην προώθηση της Επιστήμης της Ψυχολογίας στην Κύπρο 
συνίσταται μεταξύ άλλων σε διεθνείς συνεργασίες που έχουν συμβάλει στη διεθνοποίηση προγραμμάτων 
σπουδών και στη δημιουργία του Κέντρου Ψυχικής Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στον εκσυγχρονισμό 
του επαγγέλματος του ψυχολόγου, στη σύναψη διεθνών συνεργασιών με άλλα υψηλού κύρους 
Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Κέντρα για την αντιμετώπιση του αναλφαβητισμού στην Ευρώπη και την 
προσέλκυση κεφαλαίων, ως συντονιστής ερευνητικών προγραμμάτων, για βασική και εφαρμοσμένη έρευνα 
που αγγίζουν τα 7 εκατ. ευρώ. Η υψηλού αντίκτυπου επιστημονική του δράση εμπνέει τη νέα γενιά 
ερευνητών και τιμά τον τόπο. 
 
Δείτε εδώ το σκεπτικό της Ειδικής Επιτροπής Αξιολόγησης για την απονομή του Βραβείου Διακεκριμένου 
Ερευνητή 2019  
 
Τα φετινά «Κυπριακά Βραβεία Έρευνας ΙδΕΚ» απένειμαν ο Πρόεδρος της Βουλής κ. Δημήτρης Συλλούρης και 
ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αξιολόγησης του Βραβείου Καινοτομίας, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου 
του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και Επικεφαλής Επιστήμονας κ. Κυριάκος Κόκκινος, κατά τη 
διάρκεια της Τελετής Απονομής των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας και Καινοτομίας 2019 που 
συνδιοργανώθηκε την Πέμπτη, 12 Δεκεμβρίου 2019, από το ΙδΕΚ και την Ομοσπονδία Εργοδοτών και 
Βιομηχάνων (ΟΕΒ).  
 
 
 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 

20 Δεκεμβρίου 2019 ΣΥΝΤΑΞΗ: ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΑΝΑΓΗ 
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Ο θεσμός των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας έχει ως στόχο την ανάδειξη του έργου και της προσωπικότητας 
επιστημόνων που δραστηριοποιούνται ερευνητικά στην Κύπρο και οι οποίοι έχουν να επιδείξουν σημαντικά 
και με διεθνή αναγνώριση αποτελέσματα, ενώ, ειδικά για τους Νέους Ερευνητές, το ΙδΕΚ υποστηρίζει 
έμπρακτα τη συνέχιση της ερευνητικής σταδιοδρομίας τους.  
 
 
Σύντομο Βιογραφικό Καθηγητή Τιμόθεου Παπαδόπουλου  
 
Ο Τιμόθεος Παπαδόπουλος είναι Καθηγητής στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και Ιδρυτικό 
Μέλος του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) του Ιδρύματος. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές 
και διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα του Καναδά στην Εκπαιδευτική Ψυχολογία, 
όπου εργάστηκε επίσης ως Ερευνητικός Συνεργάτης στο JP Das Developmental Disabilities Centre. Είναι 
κύριος ερευνητής ή συνεργάτης σε διάφορα διεθνή ερευνητικά προγράμματα που έχουν χρηματοδοτηθεί 
από οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του Καναδά και της Κύπρου. Είναι επίσης ο Επικεφαλής 
Επιστημονικός Υπεύθυνος του υψηλού κύρους ΙΤΝ Ευρωπαϊκού Προγράμματος Neo-PRISM-C MSCA (2019-
2023) με συνολικό προϋπολογισμό 4M€. Έχει εκδώσει σε συνεργασία 3 βιβλία, ενώ έχει δημοσιεύσει πάνω 
από 80 επιστημονικά άρθρα και κεφάλαια με έμφαση στη μελέτη νευροαναπτυξιακών διαταραχών. Εργασίες 
του έχουν βραβευθεί από επιστημονικούς συνδέσμους (όπως τον Αμερικανικό Σύνδεσμο Ψυχολογίας - 
American Psychological Association), βιβλιογραφικές βάσεις δεδομένων (όπως το Scopus), ή επιστημονικούς 
εκδοτικούς οίκους (όπως τον Elsevier). Έχει διατελέσει Αντιπρόεδρος (2012-14) και Πρόεδρος (2014-2016) 
του Τμήματος Ψυχολογίας, Μέλος του Συμβουλίου της Σχολής Κοινωνικών Επιστημών και Επιστημών της 
Αγωγής (2012-2018) και Μέλος της Συγκλήτου (2014-2016). Έχει εργαστεί ως Eπισκέπτης Καθηγητής στα 
Πανεπιστήμια του Τρόμσο (Νορβηγία), Queen’s University (Καναδά), Sheffield (Ηνωμένο Βασίλειο), University 
of Jyväskylä (Φιλανδία), Πανεπιστήμιο Κρήτης (Ελλάδα) και University of Alberta (Καναδά) καθώς και στο 
Brain Imaging Center της Ουγγρικής Ακαδημίας Επιστημών (Ουγγαρία).  
 
 
Πηγή Φωτογραφιών: IMH  

 
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


