
 

 

 
                                Παρασκευή, 24 Ιουλίου 2020       

 
Εποικοδομητική συνάντηση μεταξύ του Κέντρου Αριστείας «Κοίος», του 

Υφυπουργείου Έρευνας, του ΙδΕΚ και του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και 
Καινοτομία 

 
• Συζητήθηκαν θέματα έρευνας, καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 
 

Εποικοδομητική συνάντηση με επίκεντρο την προώθηση της έρευνας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας στην Κύπρο, πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη, 22 Ιουλίου 2020, μεταξύ του 
Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, του Υφυπουργείου 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, του Επικεφαλής Επιστήμονα για Έρευνα και Καινοτομία 
της Κυπριακής Δημοκρατίας και του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας. Η συνάντηση εντάχθηκε στα 
πλαίσια  επίσημων επαφών των αξιωματούχων με όλα τα Κέντρα Αριστείας στην Κύπρο. 
 
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι παρευρισκόμενοι ενημερώθηκαν για την ερευνητική 
δραστηριότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου, για την ανάπτυξη και πρόοδο του Κέντρου Αριστείας 
«Κοίος», ξεναγήθηκαν στις εγκαταστάσεις και στα εργαστήρια του και συνομίλησαν με νέους 
ερευνητές για την πρωτοποριακή έρευνα και καινοτομία που επιτελείται στο Κέντρο σε θέματα 
ευφυών συστημάτων και δικτύων. Οι κρατικοί αξιωματούχοι είχαν επίσης την ευκαιρία να δουν από 
κοντά τις πρότυπες πειραματικές υποδομές (testbeds) που αναπτύσσει το «Κοίος» σε συνεργασία με το 
Imperial College London. Αυτές αφορούν τα έξυπνα συστήματα ηλεκτρικής ισχύος που αποσκοπούν στη 
μέγιστη διείσδυση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα ευφυή συστήματα μεταφορών που στοχεύουν 
στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμων και εκπομπών ρύπων, τα ευφυή δίκτυα νερού που 
αποβλέπουν στην έγκαιρη διάγνωση και επίλυση προβλημάτων νερού (διαρροές, κλοπές) και  τα 
έξυπνα συστήματα αντιμετώπισης και διαχείρισης έκτακτων περιστατικών. 
 
Επιπρόσθετα, αντάλλαξαν απόψεις και συζήτησαν θέματα που αφορούν στην ενδυνάμωση του 
οικοσυστήματος  μεταξύ της ερευνητικής κοινότητας με τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, τη 
μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε προϊόντα και υπηρεσίες καθώς και για την 
τροποποίηση πολιτικών και νομοθετικών πλαισίων που θα προάγουν την καινοτομία στη χώρα μας.  
 
Η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. Ειρήνη-Άννα Διακίδου, 
ανέφερε ότι το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί «ατμομηχανή έρευνας» στην Κύπρο, καθώς συμμετέχει 
σε 127 εξωτερικά χρηματοδούμενα έργα και απασχολεί περισσότερους από 500 ερευνητές. Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, συνέχισε η Αντιπρύτανης, θεωρεί σημαντική την ίδρυση του Υφυπουργείου και 
προσβλέπει σε προτάσεις και δράσεις που θα ανοίγουν δρόμους για την παραγωγή νέας γνώσης, και 
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θα εδραιώσουν περαιτέρω την Κύπρο στο διεθνή επιστημονικό χάρτη, ανεξαρτήτως πεδίου και 
αντικειμένου. 
 
Ο Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθ. 
Μάριος Πολυκάρπου, αναφέρθηκε στην πολύπλευρη συνεργασία του Κέντρου με το Imperial College 
London, στην ερευνητική αριστεία που επιδεικνύει τα τελευταία χρόνια το Κέντρο και στην ίδρυση του 
Κόμβου Καινοτομίας του «Κοίος» που στόχο έχει τη σύναψη δράσεων έρευνας και καινοτομίας με τη 
βιομηχανία και επιχειρήσεις, με απώτερο σκοπό τη μεταφορά της γνώσης και της τεχνογνωσίας προς 
όφελος της κοινωνίας και οικονομίας της Κύπρου. Επίσης υπογράμμισε το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 
το Κέντρο δίνει ευκαιρίες απασχόλησης σε αξιόλογους νέους επιστήμονες, καθώς απασχολεί 
περισσότερους από 150 νέους ερευνητές από την Κύπρο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και άλλες 
χώρες της Ασίας και της νότιας Αμερικής. 
 
Ο Αναπλ. Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, Δρ. 
Στέλιος Χειμώνας, αφού ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» για τη 
συμβολή τους στη διαχείριση της πανδημίας, ανέφερε ότι η ίδρυση του Υφυπουργείου θα συμβάλει 
στην προώθηση πολιτικών της κυβέρνησης που αφορούν την έρευνα, την καινοτομία και την ψηφιακή 
πολιτική, και μπορούν να επιφέρουν προστιθέμενη αξία για την οικονομία και κοινωνία της Κύπρου. Το 
Υφυπουργείο, συνέχισε ο Δρ. Χειμώνας, προσβλέπει σε μια στενή συνεργασία με όλα τα Κέντρα 
Αριστείας της Κύπρου, καθώς αυτά θα συμβάλλουν έμπρακτα στην εμπορικοποίηση της έρευνας και 
στον ψηφιακό μετασχηματισμό της Κύπρου. 
 
Από την πλευρά τους, ο Επικεφαλής Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομία Δρ. Νικόλας 
Μαστρογιαννόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας Κύπρου (ΙδΕΚ) 
κ. Θεόδωρος Λουκαΐδης, συνεχάρηκαν το Κέντρο Αριστείας «Κοίος» για το υψηλό επίπεδο έρευνας και 
καινοτομίας που επιτελεί και για τη μέχρι στιγμής αξιοποίηση των ερευνητικών του αποτελεσμάτων 
προς την επιχειρηματική κοινότητα.   
 

Τέλος Ανακοίνωσης 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


