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Βραβείο Καινοτομίας, Διακεκριμένου 
Ερευνητή και Νέου Ερευνητή 2019

Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη, 12 Δεκεμ
βρίου, η τελετή Απονομής των Κυπριακών 
Βραβείων Έρευνας και Καινοτομίας 2019 
που συνδιοργανώθηκε από το Ίδρυμα Έρευ
νας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) και την Ομο
σπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), 
με το Πανεπιστήμιο Κύπρου να βραβεύεται 
σε τρεις κατηγορίες.
Πιο συγκεκριμένα το Κέντρο Αριστείας για 
Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανε
πιστημίου Κύπρου έλαβε το Βραβείο Και
νοτομίας ΟΕΒ στον Ευρύτερο Δημόσιο Το
μέα. Σύμφωνα με το σκεπτικό της βράβευ
σης το «ΚΟΙΟΣ» έλαβε το εν λόγω Βραβείο 
για τη δημιουργία του καινοτόμου λογισμι
κού «SwiftTag». To «SwiftTag» αποσκοπεί 
στην αυτοματοποίηση των λειτουργιών των 
Μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών, γνωστά 
ως drones, για εφαρμογή τους σε επιχει
ρήσεις έρευνας και διάσωσης.
Το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας ΙδΕΚ στην 
κατηγορία του Διακεκριμένου Ερευνητή 
2019 στη θεματική ενότητα «Κοινωνικές 
και Ανθρωπιστικές Επιστήμες» απονεμήθηκε 
στον καθηγητή του τμήματος Ψυχολογίας

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τιμόθεο Πα- 
παδόπουλο, για το σημαντικό και μακρο
χρόνιο ερευνητικό και συγγραφικό του έργο 
στη μελέτη των νευροαναπτυξιακών δια
ταραχών, που ανοίγει το δρόμο σε καινο- 
τόμες εφαρμογές που βελτιώνουν την ποι
ότητα ζωής παιδιατρικών πληθυσμών.
Το Κυπριακό Βραβείο Έρευνας ΙδΕΚ στην 
κατηγορία του Νέου Ερευνητή 2019 στη 
θεματική ενότητα «Φυσικές Επιστήμες και

Μηχανική» απονεμήθηκε στο Δρ. Ανδρέα 
Στυλιανού, Μεταδιδακτορικό Ερευνητή του 
Εργαστηρίου Βιοφυσικής του Καρκίνου του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Η έρευνά του στο
χεύει στη διαφοροδιάγνωση και σταδιο- 
ποίηση των καρκινικών βλαβών και στην 
υποστήριξη της διαμόρφωσης θεραπευτικής 
στρατηγικής, ειδικά σε ότι αφορά στην αν
τιμετώπιση του καρκίνου του παγκρέατος 
και του μελανώματος.
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