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Λευκωσία, 23 Μαρτίου 2017

ΚΕΝΤΡΟ ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΤΟ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ «ΚΟΙΟΣ»
Πρύτανης: Το «ΚΟΙΟΣ» είναι σημαντικό όχι μόνο για την Κύπρο και την Ευρώπη, αλλά και την περιοχή,
καθώς κάποτε οι πόλεμοι θα τελειώσουν και θα πρέπει να κτίσουμε μαζί τους με τους γύρω μας, με τους
γείτονές μας, την επόμενη ημέρα.
Σηματοδοτήθηκε στις 16 Μαρτίου 2017 η έναρξη των
δραστηριοτήτων μετεξέλιξης του Ερευνητικού Κέντρου
«ΚΟΙΟΣ» σε Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και
Καινοτομία, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας
κ. Νίκου Αναστασιάδη, του Υπουργού Οικονομικών κ.
Χάρη Γεωργιάδη, του Γενικού Διευθυντή της Γενικής
Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής
κ.
Robert-Jan
Smits,
Ευρωπαίων
αξιωματούχων, ανώτατων στελεχών από το Imperial
College του Λονδίνου, ερευνητών και πλήθος
εκπροσώπων εταιρειών και επιχειρήσεων και
κυβερνητικών οργανισμών.
Στο χαιρετισμό του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Αναστασιάδης, ανέφερε ότι η νέα πρωτοβουλία
που εγκαινιάζουμε σε ένα τομέα, που δύναται να συνδράμει θετικά στην οικονομική ανάπτυξη του τόπου
πέρα από εξαιρετική, είναι και απολύτως επίκαιρη, προσθέτοντας ότι είναι αξιέπαινη η πρωτοβουλία του
Πανεπιστημίου Κύπρου μεταξύ των τόσων άλλων που καταγράφονται στα επιτεύγματα του Ανωτάτου
Πνευματικού Ιδρύματος της πατρίδας μας. Η στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και του Imperial
College London, πρόσθεσε ο Πρόεδρος Αναστασιάδης, σε αυτή την προσπάθεια είναι πολύτιμη, γιατί
παρέχει τόσο την αναγκαία οικονομική στήριξη όσο και το απαραίτητο επιστημονικό υπόβαθρο.
Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ», σημείωσε ο
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, χρηματοδοτείται με
15 εκατομμύρια ευρώ ως αρχικό ποσόν, από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ενώ μέσω του ευρωπαϊκού
προγράμματος «Teaming» θα λάβει συνολική
χρηματοδότηση πέραν των 40 εκατ. Ευρώ,
συμπεριλαμβανομένης
σημαντικής
συγχρηματοδότησης από εθνικούς πόρους σε
χρονικό ορίζοντα δεκαπενταετίας.
Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξήρε επίσης την
προσήλωση του Πανεπιστημίου στην αριστεία,
τονίζοντας ότι αυτή επιβεβαιώνεται και από το
γεγονός πως για δεύτερη συνεχή χρονιά
καθιερώνεται ανάμεσα στα 400 κορυφαία πανεπιστήμια του κόσμου, μεταξύ των χιλιάδων που

λειτουργούν και προσπαθούν να ανεβάσουν το επίπεδο μόρφωσης που προσφέρουν, πράγμα που
αποτελεί, όπως ανέφερε, ένα πραγματικό άθλο, εάν λάβει κανείς υπόψη πως ανταγωνίζεται ιδρύματα με
πολλαπλάσιο χρόνο ζωής και οικονομικούς πόρους.
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης ανέφερε ότι το
Πανεπιστήμιο Κύπρου αποτελεί το μεγάλο επιστημονικό παράθυρο της πατρίδας μας προς τα έξω.
«Θέλουμε να δημιουργήσουμε έναν οργανισμό πρότυπο ως προς τη λειτουργία του, την εφευρετικότητα
και την επινοητικότητα των μελών του», ανέφερε. Ο κ. Χριστοφίδης ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην
επιτυχία να μετατραπεί το «ΚΟΙΟΣ» σε Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία. Σημείωσε ότι, στο
πλαίσιο του προγράμματος, το ΚΟΙΟΣ θα καταστεί επίσης κέντρο έρευνας και ανάπτυξης για πολλούς
ημι-κρατικούς και κρατικούς οργανισμούς, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για μια συνέργεια που θα
εξοικονομήσει στον τόπο δεκάδες εκατομμύρια ευρώ. Το «ΚΟΙΟΣ», πρόσθεσε, είναι σημαντικό όχι μόνο
για την Κύπρο και την Ευρώπη, αλλά και την περιοχή, καθώς κάποτε οι πόλεμοι θα τελειώσουν και θα
πρέπει να κτίσουμε μαζί τους με τους γύρω μας με τους γείτονές μας την επόμενη ημέρα. Ο Πρύτανης
υπογράμμισε, επίσης, το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εντοπιστεί 200 επιστήμονες της
διασποράς, «τους οποίους οφείλουμε να φέρουμε στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, γιατί μαζί τους, μπορούμε
πραγματικά να εκτοξεύσουμε το εθνικό εισόδημα της χώρας».
Ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή κ. Robert-Jan
Smits δήλωσε ότι «η επιλογή του ΚΟΙΟΣ ως Κέντρο Αριστείας είναι ένα σημαντικό νέο, τόσο για την Κύπρο
όσο και για την Ευρώπη. Ένα σημαντικό
μάθημα που μπορεί να αποκομίσει
κάποιος από την ομάδα του ΚΟΙΟΣ και
την εμπειρία τους είναι ότι η επιτυχία δεν
μπορεί να επιτευχθεί εν μία νυκτί,
χρειάζεται δέσμευση, μία συνέχεια και
επιμονή,
σκληρή
δουλειά.
Συγχαρητήρια!».
Κατά την ομιλία του ο Διευθυντής του
«ΚΟΙΟΣ»
Καθηγητής
Μάριος
Πολυκάρπου, χαρακτήρισε την ημέρα
ιστορική, όχι μόνο για το ΚΟΙΟΣ και το
Πανεπιστήμιο
Κύπρου,
αλλά
για
ολόκληρη
τη
χώρα.
«Για την Κομισιόν» σημείωσε, «το Κέντρο θα αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση, για το πώς με αφοσίωση,
μια μικρή χώρα, χωρίς παράδοση στην έρευνα και την καινοτομία, μπορεί να οικοδομήσει ένα κέντρο
αριστείας, που θα ανταγωνίζεται σε διεθνές επίπεδο».
Ο Καθηγητής David Gann, Αντιπρόεδρος του Imperial College London για θέματα Καινοτομίας, δήλωσε ότι
είναι επιτακτική η ανάγκη για βελτίωση της αξιοπιστίας, της ασφάλειας και της αποδοτικότητας των
υποδομών ζωτικής σημασίας - των δικτύων μεταφοράς ενέργειας και επικοινωνιών, των υγειονομικών
δικτύων, της ύδρευσης και των αποβλήτων που υποστηρίζουν τις υποδομές εργασίας και αναψυχής.
«Είμαστε υπερήφανοι που ενισχύουμε τη συνεργασία μας με το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μαζί μπορούμε να
ενισχύσουμε την ανάπτυξη ικανοτήτων για έρευνα και καινοτομία, αλλά και το ταλέντο για δημιουργία
νέων ιδεών στον τομέα των υποδομών, που θα αυξήσουν την απασχολησιμότητα και θα βελτιώσουν την
ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσης» κατέληξε.
Ο Καθηγητής Nick Jennings , Αντιπρύτανης για Θέματα Έρευνας στο Imperial College ανέφερε, μεταξύ
άλλων, ότι η εν λόγω συνεργασία είναι μοναδική στο είδος της για το Imperial College. «Το Πανεπιστήμιο
Κύπρου και το Imperial College London» συνέχισε «είναι στρατηγικοί συνεργάτες. Θα χτίσουμε το
συνεργατικό αυτό σχηματισμό για να δημιουργήσουμε μία κρίσιμη μάζα γνώσης, καινοτομίας και
εφαρμογής. Έχουμε υψηλές αλλά εφικτές προσδοκίες. Θέλουμε να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο κέντρο
έρευνας στην περιοχή για θέματα παρακολούθησης, ελέγχου και ασφαλείας των υποδομών ζωτικής
σημασίας. Και στα δύο Πανεπιστήμια είναι έκδηλος ο ενθουσιασμός για το πόσα πολλά μπορούν να
επιτευχθούν από κοινού».

Στην εκδήλωση, χαιρετισμό απηύθυνε και ο Καθηγητής του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου
Delft University of Technology και Πρόεδρος της Διεθνούς Συμβουλευτικής Επιτροπής του ΚΟΙΟΣ, κ. Jan Η.
van Schuppen, ο οποίος ανέφερε ότι εταιρείες, αλλά και κυβερνητικοί οργανισμοί στην Κύπρο και στην
Ευρώπη θα επωφεληθούν σημαντικά από την τεχνογνωσία του «ΚΟΙΟΣ».
Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκε και συζήτηση με θέμα «Ο ρόλος του Πανεπιστημίου στην
καινοτομία και την οικονομική ανάπτυξη». Για την υποστήριξή της συγκλήθηκε ομάδα εμπειρογνωμόνων
αποτελούμενη από τους κ. Robert-Jan Smits (Γενικό Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και
Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής), κα Ανδρούλλα Βασιλείου (πρώην Επίτροπο της Επιτροπής
Εκπαίδευσης, Πολιτισμού, Πολυγλωσσίας και Νεολαίας της ΕΕ), κ. David Gann (Αντιπρόεδρο του Imperial
College London για θέματα Καινοτομίας), κ. Γιώργο Γεωργίου (Διευθυντή της Γενικής Διεύθυνσης
Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων, Συντονισμού και Ανάπτυξης) και κ. Μάνθο Μαυρομμάτη (Πρόεδρο Συμβουλίου
ΠΚ), με ρόλο συντονιστή. Κατά τη συζήτηση, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός ότι η σύναψη αμοιβαίως
επωφελών σχέσεων μεταξύ πανεπιστημίων, βιομηχανιών και κυβερνήσεων συμβάλει στην παραγωγή
γνώσης και τη μετατροπή της σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος τοπικών κοινωνιών.
Το Ερευνητικό Κέντρο «ΚΟΙΟΣ» του Πανεπιστημίου Κύπρου έχει διακριθεί στο πλαίσιο του στρατηγικού
προγράμματος “Spreading Excellence and Widening Participation – Teaming”, με σκοπό τη μετεξέλιξή του σε
Κέντρο Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία. Το «ΚΟΙΟΣ» πρόκειται να δημιουργήσει ένα οικοσύστημα
έρευνας και καινοτομίας στον τομέα των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών στην Κύπρο,
προκειμένου να επιτευχθεί η διασύνδεση μεταξύ πανεπιστημίων, τεχνολογικών εταιρειών και καταναλωτών,
κυβερνητικών οργανισμών και εταιρειών υποστήριξης της επιχειρηματικότητας. Απώτερος στόχος της εν
λόγω δικτύωσης είναι η ενίσχυση, τόσο της απασχολησιμότητας των νέων ανθρώπων, όσο και των νέων
ιδεών για οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου.
http://www.kios.ucy.ac.cy/
Δείτε εδώ σύντομη παρουσίαση του «ΚΟΙΟΣ»

