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Την χρηματοδότηση 3 έργων συζήτησαν
Ευρωπαϊκή Τράπεζα επενδύσεων και
Πανεπιστήμιο Κύπρου
Συνάντηση με εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας επενδύσεων (ΕΤΕπ)
-τους Anders Risberg, Simon Luca Mercuri και Ιωάννη Καλτσά, Διευθυντή της
Διεύθυνσης για τις Δραστηριότητες της ΕΤΕπ σε Ελλάδα και Κύπρο- είχε την
Τρίτη, 6 Μαρτίου 2018 ομάδα του Πανεπιστημίου Κύπρου με επικεφαλής τον
Πρύτανη, Καθηγητή Κωνσταντίνο Χριστοφίδη.
Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκε η δυνατότητα χρηματοδότησης τριών έργων
που εστιάζουν στους τομείς της ενέργειας, της ιατρικής διάγνωσης, περίθαλψης
και υγείας. Πρόκειται για το Κέντρο Κυκλοτρονίου, το Κέντρο Προσομοίωσης
Ιατρικής Σχολής και το Φωτοβολταϊκό Κέντρο Υδροταμίευσης. Ο Καθηγητής
Πάνος Ραζής του Τμήματος Φυσικής, η Δρ Ευαγγελία Γκουγκούδη, Ειδικό
Εκπαιδευτικό Προσωπικό της Ιατρικής Σχολής και ο Μεταδιδακτορικός
Ερευνητής του Κέντρου Aριστείας για Έρευνα και Καινοτομία - «ΚΟΙΟΣ» Δρ
Μάριος Άσπρου, παρουσίασαν τα έργα και τις προοπτικές τους.
Το φιλόδοξο έργο του Κέντρου Προσομοίωσης της Ιατρικής Σχολής εστιάζει στην
άρτια εκπαίδευση των Κύπριων και ξένων φοιτητών της Σχολής και τη
μετεκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας και ιατρικής περίθαλψης ενώ, το

Κέντρο Κυκλοτρονίου εστιάζει στην παραγωγή ραδιοϊσοτόπων για διαγνωστικούς
σκοπούς (καρκίνος, εκφυλιστικές ασθένειες κ.ά.), για τη διεξαγωγή έρευνας και
για άλλες βιομηχανικές εφαρμογές και το Φωτοβολταϊκό Κέντρο Υδροταμίευσης
στην παραγωγή και αποθήκη υδραυλικού ηλιακού ηλεκτρικού ρεύματος. Στην
παρουσίαση του τελευταίου έργου συμμετείχε και ο Μητροπολίτης Ταμασού και
Ορεινής κ. Ησαΐας, καθώς η Μητρόπολη έχει παραχωρήσει γη για την κατασκευή
του Κέντρου. Επιπρόσθετα συζητήθηκε η στήριξη της ΕΤΕπ για να εξελιχθεί το
Πανεπιστήμιο σε κέντρο επώασης νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών.
ΕΤΕπ και Πανεπιστήμιο Κύπρου αναφέρθηκαν, επίσης, στην υφιστάμενη
συνεργασία των δύο οργανισμών με τη στήριξη και την εγγύηση της Πολιτείας για
την ανάπτυξη και επέκταση της Πανεπιστημιούπολης με τη χρηματοδότηση
ύψους 162 εκατομμυρίων ευρώ. Τόνισαν τη σημασία της επένδυσης για τη
θεμελίωση και ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης, αλλά και τα οικονομικά
οφέλη που θα προκύψουν για την κοινωνία ευρύτερα.
ΕΤΕπ και Πανεπιστήμιο Κύπρου αναμένεται να συναντηθούν περί τα τέλη Μαΐου
για την περαιτέρω και εκ βάθος συζήτηση των προτάσεων.

