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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ 

Με κύριο άξονα δράσης τη Γνώση την Έρευνα και την Καινοτομία το Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεχίζει να 

διακρίνεται και να λαμβάνει σημαντικές χρηματοδοτήσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση για τη διεξαγωγή του 

ερευνητικού του έργου. Σε μία προσπάθειά της για να δώσει ώθηση στους φορείς των χωρών που 

βαθμολογούνται χαμηλότερα από το μέσο όρο της Ε.Ε. των 28 στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας, 

η Ευρωπαϊκή Ένωση προχώρησε  σε 31 νέες χρηματοδοτήσεις της τάξης του μισού περίπου εκατομμυρίου 

έκαστη.  Τα αποτελέσματα της ανταγωνιστικής πρόσκλησης του νέου εργαλείου «TEAMING” ανακοινώθηκαν 

πριν από μερικές μέρες στις Βρυξέλες, και η Κύπρος εξασφάλισε τρία από τα 31 προγράμματα TEAMING τα 

οποία πέρασαν από την πρώτη φάση αξιολόγησης, με προϋπολογισμό περίπου €1.5 εκατομμύριο.  

Στα δύο από τα τρία έργα που εξασφάλισε η Κύπρος επικεφαλής είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου με τους 

Kαθηγητές Μάριο Πολυκάρπου και Κωνσταντίνο Δέλτα αντίστοιχα. Το τρίτο έργο έχει επικεφαλής εταίρο το 

Δήμο Λευκωσίας, ενώ το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπό το συντονισμό  του Αναπληρωτή Καθηγητή Γιώργο 

Χρυσάνθου, είναι ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου. 

Το εργαλείο TEAMING αφορά σε ανταγωνιστικές προτάσεις για το σχεδιασμό και λειτουργία κέντρων 
αριστείας και αξιολογείται σε δύο φάσεις. Η 1η φάση αφορά χρηματοδότηση για την ανάπτυξη 
επιχειρηματικού πλάνου. Στην 1η φάση πέρασαν 31 προτάσεις από τις 169 που είχαν υποβληθεί. Ο συνολικός 
προϋπολογισμός που έχει κατανεμηθεί για την 1η φάση προσεγγίζει τα €14.5 εκατομμύρια, ενώ άλλα €87 
εκατομμύρια είναι δεσμευμένα για τις προτάσεις που θα περάσουν από το 2ο στάδιο αξιολόγησης των 
επιχειρηματικών πλάνων.  

Οι κυπριακές προτάσεις που έχουν εξασφαλίσει χρηματοδότηση από την 1η φάση είναι: 

 CY-Biobank Biobanking and the Cyprus Human Genome Project 

 KIOS Research Centre of Excellence for Intelligent Systems and Networks 

 Research Centre in Interactive Media, Smart Systems and Emerging Technologies 
 

Πηγή: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_en.htm 

mailto:prinfo@ucy.ac.cy
http://www.pr.ucy.ac.cy/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-3885_en.htm


 
 
Proposal Acronym: CY-Biobank 
Title of Proposal: Biobanking and the Cyprus Human Genome Project 
 
EUROPEAN COMMISSION-Horizon 2020 - Research and Innovation Framework Programme 
Call: H2020-WIDESPREAD-2014-1-FPA 
Funding scheme: Framework Partnership Agreement 
Proposal number: 664560 
Duration (months): 12 
 
Συνεργάτες 
 
1. UNIVERSITY OF CYPRUS 
2. MEDIZINISCHE UNIVERSITAT GRAZ AT 
3. Biobanking and BioMolecular Resources Research Infrastructure (BBMRI) - ERIC  
4 RTD TALOS LIMITED 
 
Προϋπολογισμός: 460,638 euro 
 
Προφίλ Έργου 

Η κλινική και γενετική διερεύνηση των ασθενειών στον Κυπριακό πληθυσμό καθώς και η 
ηλεκτρονική υγεία (eHealth) αποτελεί προτεραιότητα της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. Η εν λόγω στρατηγική μπορεί να ικανοποιηθεί με τη δημιουργία ενός 
Κέντρου Αριστείας με δύο κύριους πυλώνες: Τη δημιουργία μιας σύγχρονης Βιοτράπεζας και 
ερευνητικής υποδομής για την ανάπτυξη του Κυπριακού Προγράμματος Μελέτης του 
Ανθρώπινου Γονιδιώματος. Οι Βιοτράπεζες είναι οργανωμένες συλλογές ιατρικών αρχείων και 
βιολογικού υλικού όλων των ειδών, που στοχεύουν στην υποστήριξη της βιοιατρικής έρευνας 
μέσω της φύλαξης και διανομής του υλικού. Η Κύπρος, ως χώρα μέλος με χαμηλές αποδόσεις 
στην έρευνα (Low Performing Member State), ήταν η τελευταία χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
που ξεκίνησε πριν από 4 χρόνια τη δημιουργία Βιοτράπεζας, με χρηματοδότηση από το 
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και την Κυπριακή Δημοκρατία μέσω του 
Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας, μετά από διαγωνισμό. Εκείνο το πρόγραμμα προέβλεπε για €2 
εκατ., από τα οποία ποσό €400.000 διοχετεύθηκε για τη δημιουργία στοιχειώδους υποδομής 
Βιοτράπεζας. Τα υπόλοιπα χρήματα χρησιμοποιήθηκαν για την έρευνα στις κληρονομικές 
νεφροπάθειες. Τα χρήματα για τη Βιοτράπεζα ήταν πολύ λίγα για την υποστήριξη μιας 
σύγχρονης υποδομής και τη στρατολόγηση μεγάλου αριθμού ασθενών με πλήρη αρχεία και 
ταυτόχρονα την προώθηση μετα-μεταφραστικής ιατρικής έρευνας σύγχρονων υψηλών 
προδιαγραφών. 

www.ucy.ac.cy/mmrc 

http://www.ucy.ac.cy/mmrc


Το νέο έργο προτείνει την αναβάθμιση της υπάρχουσας υποδομής και τη μετεξέλιξή της σε 
Κέντρο Αριστείας με τη βοήθεια συνεργατών στην Αυστρία, οι οποίοι είχαν αναπτύξει ένα 
παρόμοιο ερευνητικό πρόγραμμα σε Πανευρωπαϊκό επίπεδο, με υπεύθυνο τον Καθ. K. Zatloukal 
ο οποίος συντόνισε το πρόγραμμα με τίτλο: Biobanking & BioMolecular Resources Research 
Infrastructure (BBMRI), το οποίο μετά τη λήξη του το 2012 μετεξελίχθηκε σε ένα από τα 
Ευρωπαϊκά Δίκτυα Ερευνητικής Υποδομής (European Research Infrastructure Consortium, ERIC), 
με συντονιστή τον Καθ. Jan-Eric Litton από το Karolinska Institute. 

Η προηγούμενη δραστηριότητα της ερευνητικής ομάδας μας επέτρεψε να κατανοήσουμε τα 
προβλήματα που σχετίζονται με τη στρατολόγηση ασθενών και τη συλλογή αρχείων και 
ιατρικών δεδομένων. Αυτή η εμπειρία μπορεί να αποτελέσει νέο σημείο εκκίνησης για 
αναβάθμιση της υποδομής μας σε μεγαλύτερη κλίμακα Ευρωπαϊκών προδιαγραφών με στόχο 
να οδηγήσει στην ανάπτυξη του Κυπριακού Προγράμματος Μελέτης του Ανθρώπινου 
Γονιδιώματος, μέρος του οποίου θα είναι η αλληλούχηση 1000 Κυπριακών γονιδιωμάτων. Το 
Κέντρο Αριστείας θα προσφέρει τα εχέγγυα για καινοτόμο έρευνα και θα οδηγήσει την Κύπρο 
στην νέα εποχή έρευνας στην Ευρώπη του 21ου αιώνα. 

Η ερευνητική πρόταση θα υλοποιηθεί σε δύο φάσεις. Ο κύριος σκοπός και το πιο σημαντικό 
παραδοτέο της Φάσης 1 που έχει εγκριθεί για χρηματοδότηση, θα είναι η ετοιμασία ενός 
Στρατηγικού Σχεδίου (Business Plan) όπου θα περιγράφουμε τους πιο φιλόδοξούς μας στόχους 
για Έρευνα Υψηλών Προδιαγραφών στην Κύπρο (Big Science), η οποία στη συνέχεια θα 
υλοποιηθεί κατά τη Φάση 2, αν και εφόσον εγκριθεί προς χρηματοδότηση. Εν συντομία οι 
στόχοι για τη Φάση 2 είναι οι ακόλουθοι: 

1. Αναβάθμιση της υφιστάμενης Βιοτράπεζας και του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής σε 
Κέντρο Αριστείας το οποίο θα διαθέτει σύγχρονη υποδομή για αρχειοθέτηση ιατρικών αρχείων 
και βιολογικού υλικού και έρευνα στις μονογονιδιακές και πολυπαραγοντικές νόσους μέσω της 
ανάπτυξης του Κυπριακού Προγράμματος Μελέτης του Ανθρώπινου Γονιδιώματος. 

2. Χρήση της Βιοτράπεζας για διενέργεια προοπτικών ερευνών ή ερευνών «ασθενών-
μαρτύρων» και άλλων, με στόχο την ανίχνευση τροποποιητικών γονιδίων μονογονιδιακών 
νόσων, εκμεταλλευόμενοι τα μοναδικά χαρακτηριστικά του Κυπριακού πληθυσμού. 

3. Με ασθενο-κεντρική προσέγγιση, το ΚΕΜΙ στοχεύει να ταυτοποιήσει το γενετικό φορτίο 
μεταλλαγών των Κυπρίων και να συμπληρώσει το Γενετικό Χάρτη του Κυπριακού πληθυσμού, 
μέσα από την αλληλούχηση 1000 Κυπρίων. Το επίτευγμα αυτό θα αποτελέσει ένα καθοριστικό 
βήμα για τη μελλοντική εφαρμογή προσωπικής ιατρικής διάγνωσης και θεραπείας. Τα 
ευρήματα θα έχουν χρήση από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα και θα βοηθήσουν την 
πρόοδο σχετικών ερευνών για τη γήρανση και το συσχετισμό της με χρήσιμους βιοδείκτες.  

4. Θα δημιουργηθεί υποδομή για γονιδιωματικές και γενετικές έρευνες μεγάλης κλίμακας, με 
υποστήριξη βιοπληροφορικής και ιστολογικής έρευνας με όλα τα σύγχρονα εργαλεία προς 
εξυπηρέτηση όχι μόνο των ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου αλλά όλων των ερευνητών 
της Κύπρου και γειτονικών χωρών, διαδραματίζοντας ρόλο εκκολαπτηρίου καινοτόμων ιδεών. 
Το Κέντρο Αριστείας και η Βιοτράπεζά του θα λειτουργούν με καθεστώς που θα προάγει 
συνεργασίες και συνέργεια μεταξύ ερευνητών και φορέων του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.   

5. Στο Κέντρο Αριστείας θα υπάρχει υποδομή εξωτερικών ιατρείων με τη συμμετοχή γιατρών και 
νοσηλευτών, οι οποίοι σε συνεννόηση με συναδέλφους του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα θα 



προσφέρουν ενημέρωση και θα εγγράφουν ασθενείς ή υγιείς εθελοντές που επιθυμούν να 
συμμετάσχουν στα διάφορα ερευνητικά προγράμματα, εφόσον υπογράψουν εγκεκριμένα 
έντυπα συγκατάθεσης. Με δεδομένο ότι στην Κύπρο η ακαδημαϊκή ιατρική και κλινική έρευνα 
βρίσκεται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα θα επιδιώξουμε με τους εμπειρογνώμονες συνεργάτες 
μας την εγκατάσταση λογισμικού υψηλών προδιαγραφών και την εφαρμογή προηγμένου 
συστήματος ηλεκτρονικής υγείας (eHealth), ενσωματωμένου στο δημόσιο σύστημα υγείας, με 
ελεγχόμενη πρόσβαση από κάθε ενδιαφερόμενο γιατρό/ερευνητή, εφόσον θα εξασφαλίζεται 
ανωνυμία και εχεμύθεια δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. 

6. Σε στενή συνεργασία με τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στο Graz της Αυστρίας, θα 
αναπτυχθούν κοινά ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα. Με οδηγό την προηγούμενη 
εμπειρία και γνώση τους, θα βελτιωθούν οι διοικητικές δομές του Κέντρου Αριστείας, θα 
εγκατασταθούν εξελιγμένα προγράμματα πληροφορικής για αποτελεσματική τηλε-επικοινωνία 
και ασφαλή τηλε-πρόσβαση ενώ θα διαπραγματευθούν με ζήλο τα νομικά ζητήματα, τα θέματα 
ηθικής και δεοντολογίας και οι κοινωνικές προεκτάσεις του έργου. Η απόλυτη εχεμύθεια, 
ασφάλεια και εμπιστευτικότητα που θα διέπουν τη λειτουργία του Κέντρου Αριστείας 
αναμένεται να ενθαρρύνει τους Κύπριους πολίτες να συμμετάσχουν σε υφιστάμενα και νέα 
ερευνητικά προγράμματα. Πεποίθηση της ερευνητικής ομάδας είναι ότι κάθε ασθενής θα ήταν 
καλό να συμμετέχει σε ερευνητικά προγράμματα που προάγουν τη γνώση και την επιστήμη 
προς το γενικό καλό. 

Στο πρόγραμμα αυτό, εκτός από τους εξωτερικούς εμπειρογνώμονες, εξέφρασαν το ενδιαφέρον 
και την υποστήριξή τους, διάφοροι Κυπριακοί οργανισμοί συμπεριλαμβανομένων της Γενικής 
Διεύθυνσης Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης, του Υπουργείου Υγείας, 
της Κυπριακής Νεφρολογικής Εταιρίας, του Ογκολογικού Κέντρου της Τράπεζας Κύπρου και της 
Κυπριακής Συμμαχίας για Σπάνια Νοσήματα. 

 



    

 

Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας «Κοίος» 

Το Ερευνητικό Κέντρο Τεχνολογίας Ευφυών 

Συστημάτων και Δικτύων «Κοίος», ξεκίνησε τη 

λειτουργία του στο Πανεπιστήμιο Κύπρου το 

2008, με το φιλόδοξο στόχο να δημιουργηθεί 

στη Κύπρο ένας πυρήνας ερευνητικής 

αριστείας σε θέματα Τεχνολογίας 

Πληροφοριών και Επικοινωνίας,  με έμφαση 

στο σχεδιασμό ευφυών συστημάτων και 

δικτύων.  Το Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος»,  έχει 

καταφέρει να προσελκύσει στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου 56 ερευνητικά προγράμματα και 

πέραν των €10 εκατ. από Ευρωπαϊκά κονδύλια. Αυτή τη στιγμή στο Ερευνητικό Κέντρο Κοίος 

απασχολούνται πέρα των  80 ερευνητών, οι περισσότεροι εκ των οποίων εργοδοτούνται από εξωτερικά 

ερευνητικά προγράμματα. Το «Κοίος» αποτελεί κρίκο συνεργασίας μεταξύ του ακαδημαϊκού χώρου 

από την μια και της βιομηχανίας και κρατικών ή ημικρατικών φορέων από την άλλη.  

Η χρηματοδότηση από το πρόγραμμα TEAMING της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα επιτρέψει την αναβάθμιση 

του Κοίος» σε Ερευνητικό Κέντρο Αριστείας στους τομείς σχεδιασμού ευφυών συστημάτων και δικτύων, 

οι οποίοι θεωρούνται από τους πιο γρήγορα αναπτυσσόμενους κλάδους της τεχνολογίας. Σε αυτή την 

προσπάθεια το «Κοίος» θα έχει ως πολύτιμο συνεργάτη το Τμήμα Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών 

Μηχανικών του Imperial College London, το οποίο θα παράσχει στήριξη και καθοδήγηση όσον αφορά 

βέλτιστες πρακτικές για ανάπτυξη του Κέντρου. Ως γνωστό, το Imperial College London θεωρείται ένα 

από τα καλύτερα Πανεπιστήμια στον κόσμο. Σύμφωνα με την κατάταξη QS World University Ranking 

2014, το Imperial College London κατατάσσεται στη 2η θέση ανά το παγκόσμιο.  

Η επιστημονική ομάδα του «Κοίος» αποτελείται από το Διευθυντή του Ερευνητικού Κέντρου «Κοίος», 

Καθηγητή Μάριο Πολυκάρπου και τους Καθηγητές Χρίστο Παναγιώτου, Γιώργο Έλληνα, Ηλία Κυριακίδη, 

Κωνσταντίνο Πίτρη, Μαρία Κ. Μιχαήλ, Θεοχάρη Θεοχαρίδη και Ιωάννη Κρικίδη, και την Υπεύθυνη 

Διαχείρισης Προγραμμάτων Καλίνα Γεωργιάδη. Στην όλη προσπάθεια θα συμμετέχουν και αρκετοί 

μεταδιδακτορικοί ερευνητές που απασχολούνται στο Ερευνητικό Κέντρο «Κοίος» του Πανεπιστημίου 

Κύπρου και εμπειρογνώμονες από το Imperial College London.  

 

EU Funding Programme: HORIZON 2020 -- Spreading Excellence and Widening Participation 

Call:     H2020-WIDESPREAD-2014-1-FPA 

Project Title:    KIOS Research Center of Excellence for Intelligent Systems and Networks 

Proposal Partners:   - University of Cyprus, KIOS Research Center - Coordinator 

- Imperial College London 

Funding:    € 417,000.00 



        

 

Proposal Acronym: RISE 
 
Title of Proposal: Research Centre on Interactive media, Smart systems and Emerging Technologies 
EUROPEAN COMMISSION-Horizon 2020 - Research and Innovation Framework  
Programme 
 
Call: H2020-WIDESPREAD-2014-1-FPA 
Funding scheme: Framework Partnership Agreement  
Proposal number: 664583  
Duration (months): 12 months 
 
Συνεργάτες: Municipality of Nicosia, Max Plank Informatik, University College London,University of Cyprus, 
Cyprus University of Technology, Open University of Cyprus              
 
Προϋπολογισμός:  476,424 
 

Προφίλ έργου: 

Ο Δήμος Λευκωσίας και τα τρία δημόσια πανεπιστήμια της χώρας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Τεχνολογικό 

Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο), ένωσαν τις δυνάμεις τους με δύο έμπειρους 

εξωτερικούς εταίρους, το University College London του Λονδίνου (UCL), και το Ινστιτούτο Max Planck της 

Γερμανίας, για τη δημιουργία ενός «Κέντρου έρευνας σε διαδραστικά μέσα, έξυπνα συστήματα και 

Αναδυόμενες Τεχνολογίες» (“Research Centre on Interactive media, Smart systems and Emerging 

Technologies”, RISE). Το RISE εντάσσεται απόλυταστο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου της Λευκωσίας για τη 

δημιουργία ενός οικοσυστήματος καινοτομίας στην καρδιά της πόλης, προκειμένου να αναδειχθεί η 

πρωτεύουσα σε περιφερειακό κόμβο επιχειρηματικής καινοτομίας. Το RISE συμπληρώνει τις 

προγραμματισμένες δραστηριότητες του οικοσυστήματος, παρέχοντας μια σταθερή επιστημονική βάση η 

οποία θα ενθαρρύνει τις νέες τεχνολογίες και τις επιχειρήσεις . 

 

Οι κύριοι στόχοι του προτεινόμενου κέντρου είναι: 

(1) Η παραγωγή έρευνας διεθνούς επιπέδου, ώστε να αναδυθεί σε περιφερειακό κέντρο αριστείας. 

(2) Συνεργασία με τοπικές επιχειρήσεις καινοτομίας και επιστήμονες για την επίλυση προβλημάτων της 

καθημερινότητας, ευθυγραμμισμένων με την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της χώρας. 

(3) Υποστήριξη των επιχειρήσεων καινοτομίας και υψηλής τεχνολογίας με τη μεταφορά γνώσεων, κατάρτισης 

και τεχνολογικών λύσεων για την τόνωση της οικονομικής ανάπτυξης. 

(4) Η δημιουργία στενότερων δεσμών μεταξύ επιστημόνων , επιχειρηματιών, καθώς και τοπικών αρχών ώστε 

να καλλιεργηθεί μία  κουλτούρα καινοτομίας και δημιουργικότητας. 



        

 

 

Τα ερευνητικά ενδιαφέροντα του RISE επικεντρώνονται κυρίως στα διαδραστικά μέσα. Τα διαδραστικά μέσα 

έχουν γίνει αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας, αλλάζοντας τον τρόπο με τον οποίο μεταδίδονται οι 

πληροφορίες στο χρήστη καθώς και τους τρόπους που οι χρήστες αλληλεπιδρούν με τις συσκευές τους ή με 

τους άλλους ανθρώπους και με τον κόσμο γύρω τους. Η έρευνα στο RISE ενσωματώνει τις Οπτικές Επιστήμες, 

τους Ανθρωπιστικούς Παράγοντες και το Σχεδιασμό, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τις Επικοινωνίες, δίνοντας  

έμφαση σε μια φιλοσοφία του τύπου: "Εμπνευσμένο από τον άνθρωπο, σχεδιασμένο για τον άνθρωπο". 

Οι τεχνολογίες αυτές παρέχουν ευέλικτο μέσο για την επικοινωνία, τη διαχείριση των πληροφοριών, την 

εκπαίδευσης και τη ψυχαγωγίας, με εφαρμογές σε σχεδόν κάθε πτυχή της ζωής και της επιστήμης .Η έρευνα 

και η ανάπτυξη σε αυτόν τον τομέα κατέχει σημαντική θέση στην τοπική επιχειρηματική κοινότητα και είναι 

κεντρικής σημασίας για το στρατηγικό σχέδιο του Δήμου για το μέλλον . Οι ερευνητικές δραστηριότητες στο 

RISE θα κατευθυνθούν προς διερεύνηση θεματικών σε τομείς που έχουν προσδιοριστεί ως τομείς 

προτεραιότητας από την έκθεση για την Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης της Κύπρου. 

 

Τα ερευνητικά πεδία των γραφικών υπολογιστών, της μηχανικής όρασης, και των εικονικών περιβαλλόντων 

έχουν ωριμάσει σε σημείο που πολλές προκλήσεις βρίσκονται στην κεφαλαιοποίηση των υφιστάμενων 

γνώσεων και τεχνολογιών ώστε να καταστήσουν δυνατή την πρόοδο σε πολλούς άλλους διαφορετικούς 

τομείς εφαρμογών, όπως η υγεία, ο τουρισμός, η ενέργεια, η γεωργία, το περιβάλλον. Το RISE θα επιταχύνει 

την μετατόπιση των τεχνολογιών έξω από τα όρια του ερευνητικού εργαστηρίου προς στον πραγματικό 

κόσμο, όπου θα χρησιμοποιούνται από πραγματικούς χρήστες (με όλες τις ιδιαίτερές τους απαιτήσεις) και 

κάτω από πραγματικές συνθήκες. Το Κέντρο θα υιοθετήσει μια ολιστική προσέγγιση στην έρευνα. Θα φέρει 

μαζί ερευνητές με συμπληρωματική τεχνογνωσία, για να δημιουργήσει συνεργίες με τη δυναμική να 

αντιμετωπιστούν προβλήματα που υπερβαίνουν τις δυνατότητες κάθε επιμέρους συμμετέχοντα. 
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