
 
 

 
 
 
 

 
 
 

ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 
«ΚΟΙΟΣ» ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ 
IMPERIAL COLLEGE LONDON  

 

Η στρατηγική συνεργασία και οι ευκαιρίες για κοινή έρευνα και εκπαίδευση μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου του Imperial ήταν το θέμα της εκδήλωσης 
που διοργανώθηκε στις 27 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο, από το Πανεπιστήμιο Imperial και την 
Ύπατη Αρμοστεία της Κύπρου στο Λονδίνο.  
 
Η εκδήλωση με τίτλο «Ευκαιρίες για Έρευνα και Εκπαίδευση στο Κέντρο Αριστείας για 
Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος», μέσω της συνεργασίας του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
Imperial», ήταν υπό την αιγίδα του Ύπατου Αρμοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. 
Ευριπίδη Λ. Ευρυβιάδη.  
 
Χαιρετισμούς απηύθυναν, η Πρόεδρος του Imperial, Καθηγήτρια Alice Gant και ο Ύπατος 
Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδης Λ. Ευρυβιάδης, οι οποίοι, αφού 
καλωσόρισαν τους παρευρισκόμενους, τόνισαν τη σημασία της συνεργασίας για τα δύο 
πανεπιστημιακά ιδρύματα. Επιπλέον, αναφέρθηκαν στη πολύτιμη συμβολή της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης στη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας «Κοίος». 
 
Η Πρόεδρος του Imperial αναφέρθηκε στα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη 

στρατηγική αυτή συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του Imperial College 

London, κάνοντας λόγο για τον μεγάλο αριθμό Κύπριων φοιτητών που σπουδάζουν στο 

Imperial, για τη συνεργασία των δύο ιδρυμάτων σε πολλά ερευνητικά προγράμματα και για 

τις κοινές ερευνητικές δημοσιεύσεις καθηγητών και ερευνητών τα τελευταία πέντε χρόνια. 

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στη δημιουργία του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία 
«Κοίος», μια στρατηγική συνεργασία μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
Πανεπιστημίου του Imperial, μέσω της οποίας δίνεται η ευκαιρία στους ερευνητές από την 
Κύπρο και το Ηνωμένο Βασίλειο να μοιραστούν τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους και να 
συνεργαστούν σε διάφορα ερευνητικά προγράμματα. 
 
Στο δικό του χαιρετισμό, ο Ύπατος Αρμοστής της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο τόνισε τα 
οφέλη που προκύπτουν από αυτή τη συνεργασία, σημειώνοντας ότι η ανταλλαγή εμπειρίας 
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και βέλτιστων πρακτικών θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της κουλτούρας για έρευνα και  
καινοτομία στην Κύπρο. 
 
Οι αναπληρωτές Διευθυντές του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου 
από το Πανεπιστημίου Κύπρου και ο Καθηγητής Thomas Parisini από το Imperial College 
London παρουσίασαν στους παρευρισκόμενους το Κέντρο Αριστείας, ανέλυσαν τους στόχους 
του και αναφέρθηκαν στις προοπτικές για κοινή ερευνητική συνεργασία και εκπαίδευση που 
προκύπτουν μέσω της στρατηγικής συνεργασίας των δύο ιδρυμάτων.  
 
Παράλληλα, αναφέρθηκαν και στην πρωτοβουλία των δύο πανεπιστημίων για τη δημιουργία 
του καινοτόμου Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στα Ευφυή Συστήματα Υποδομών 
Ζωτικής Σημασίας (MSc in Intelligent Critical Infrastructure Systems). Ο στόχος του 
προγράμματος, πρόσθεσαν οι Καθηγητές, είναι η διδασκαλία σύγχρονων μεθόδων και 
εργαλείων για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια Συστημάτων 
Υποδομών Ζωτικής Σημασίας. Το πρόγραμμα θα προσφέρεται από το Σεπτέμβριο του 2019 
από το Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Imperial College London. 
 
Οι εργασίες της ημερίδας ολοκληρώθηκαν με παρουσιάσεις ερευνητών σε τεχνικά θέματα 
και με έκθεση αφισών. Η εκδήλωση ήταν ανοιχτή για το κοινό και συγκέντρωσε πάνω από 
100 επισκέπτες, φοιτητές και συνεργάτες των δύο πανεπιστημίων. 
 
Λεζάντα φωτογραφίας 
Από αριστερά προς δεξιά: Οι αναπληρωτές Διευθυντές του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», 
Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου (Πανεπιστήμιο Κύπρου) και Καθηγητής Thomas Parisini  
(Imperial College London) μαζί με την Πρόεδρο του Imperial College London, Καθηγήτρια 
Alice Gant και τον Ύπατο Αρμοστή της Κύπρου στο Ηνωμένο Βασίλειο κ. Ευριπίδη Λ. 
Ευρυβιάδη. 
 
Τέλος ανακοίνωσης 


