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Λευκωσία, 30 Μαρτίου 2016 

ΠΡΩΤΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ 
ΣΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΣΤΟ 7ο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΛΑΙΣΙΟ 

  
Πέμπτο ανάμεσα σε όλα τα ιδρύματα των 13 νέων κρατών μελών της Ε.Ε 
 

Με 90 επιτυχημένες συμμετοχές, το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου κατατάσσεται πρώτο με 
διαφορά σε όλες τις αναφορές αξιολόγησης της 
συμμετοχής της Κύπρου στο ανταγωνιστικό 
πλαίσιο έρευνας και καινοτομίας της 
Ευρωπαικής ‘Ενωσης. Συγκριτικά αναφέρεται ότι 
οι συμμετοχές του Ινστιτούτου Κύπρου 
ανέρχονται σε 23 και αυτές του  ΤΕΠΑΚ σε 13. 

 
Βάσει των συμπερασμάτων του Ινστιτούτου 
Mirris, οι κυπριακοί φορείς είχαν 357 
συμμετοχές. Το ποσοστό επιτυχίας κυμάνθυκε 
στο 15,60% και η απορρόφηση έφτασε συνολικά 
τα 63 εκατομμύρια εκ των οποίων τα μισά 
αξιοποιήθηκαν από ερευνητικές ομάδες του 
Πανεπιστήμιου Κύπρου. 

 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι, επίσης, ο  
μόνος κυπριακός φορέας ο οποίος βρίσκεται 
στον κατάλογο με τις 30 πρώτες σε κατάταξη 
συμμετοχές από τα ιδρύματα των 13 νέων 
κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.   
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O Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, συνεχάρη τους 
ακαδημαϊκούς και τους ερευνητές  για την ποσήλωσή τους στη διεθνή συνεργασία και τη 
δημιουργική έρευνα, την οποία συνδυάζουν επιτυχώς με διδακτικό έργο υψηλό επιπέδου. 
Τόνισε ότι το προσωπικό εντείνει τις προσπάθειές του για ακόμη περισσότερες επιτυχίες στον 
τομέα της έρευνας με στόχο την αριστεία, τη διάκριση και την καινοτομία προς όφελος της 
επιστήμης και της κοινωνίας εν γένει. Είναι φανερό ότι η συνεχόμενη άνοδος της θέσης του 
Πανεπιστημίου Κύπρου στις διεθνείς κατατάξεις εξαρτάται κυρίως από τις ερευνητικές επιτυχίες 
πρόσθεσε ο Πρύτανης.  
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί τον μεγαλύτερο κυπριακό οργανισμό εργοδότησης νέων 
ερευνητών, αφού μεγάλο ποσοστό ερευνητικής χρηματοδότησης αξιοποιείται για την 
εργοδότησή τους και για την ενίσχυση της κυπριακής ερευνητικής υποδομής, κυρίως με 
εξειδικευμένο εξοπλισμό.  Σημειώνεται ότι ένας μεγάλος όγκος επιστημονικής θεματολογίας 
που καλύπτεται σε ερευνητικό επίπεδο από διάφορα Τμήματα του Πανεπιστημίου Κύπρου, δεν 
περιλαμβανόταν στις δράσεις του 7ου πλαισίου. Εντούτοις, το Πανεπιστήμιο Κύπρου παραμένει 
πρώτο με διαφορά στην Κύπρο όσον αφορά στη διεκδίκηση ανταγωνιστικής χρηματοδότησης, 
ενώ κατέχει αξιοσημείωτη θέση  μεταξύ των νέων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 
 
ΟΙ ΠΡΩΤΕΣ ΣΕ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ ΑΠΟ ΤΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΩΝ 13 ΝΕΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΗΣ ΕΕ  
Πηγή: http://www.mirris.eu/Downloads/MIRRIS_Scoping_Paper_vs_16.5.14_Part_2.pdf  
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