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Πανεπιστήμιο Κύπρου και Υπουργείο Άμυνας 
υπέγραψαν τη συμφωνία συγχρηματοδότησης 
του έργου ΘΗΣΕΑΣ 
 

Το έργο «ΘΗΣΕΑΣ», το οποίο στοχεύει στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού 
συστήματος επίγνωσης κατάστασης και υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων από την Εθνική Φρουρά, θα υλοποιηθεί από το Κέντρο 
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «ΚΟΙΟΣ» 
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Με στόχο τη βελτίωση των υφιστάμενων αμυντικών δυνατοτήτων της Εθνικής Φρουράς 
και ανάπτυξη νέων, 

υπογράφτηκε σήμερα στο Υπουργείο Άμυνας, η συμφωνία συγχρηματοδότησης του 
έργου «ΘΗΣΕΑΣ», που υποβλήθηκε από το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Κέντρου 
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος», στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΘΗΝΑ 2019». 

Το έργο «ΘΗΣΕΑΣ» έχει επιλεγεί μέσα από ανταγωνιστική διαδικασία μετά από 
πρόσκληση στο πλαίσιο της δράσης «ΑΘΗΝΑ», που διενήργησε το Υπουργείο Άμυνας και 
στο πλαίσιο της οποίας αξιολογήθηκαν συνολικά 9 προτάσεις. Το έργο «ΘΗΣΕΑΣ» αφορά 
στη ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος επίγνωσης κατάστασης και υποστήριξης λήψης 
αποφάσεων από την Εθνική Φρουρά. 

Εκ μέρους του Υπουργείου Άμυνας τη  συμφωνία συγχρηματοδότησης του έργου 
«ΘΗΣΕΑΣ» υπέγραψε ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ανδρέας Π. Λουκά και εκ 
μέρους του Πανεπιστήμιο Κύπρου, ως ο Ανάδοχος Φορέας του εν λόγω έργου, ο 
Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης. 

Ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου κ. Ανδρέας Π. Λουκά σημείωσε ότι το Υπουργείο 
Άμυνας επιχειρεί να προβάλει και να αξιοποιήσει τις δυνατότητες των ακαδημαϊκών 
ερευνητικών Ιδρυμάτων, Οργανισμών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων στην Κύπρο, τόσο 
σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Στόχος της Δράσης «ΑΘΗΝΑ» για έρευνα και 
καινοτομία, που αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Άμυνας, είναι μέσα από 
επιστημονική και τεχνολογική αριστεία, να βελτιωθούν οι υφιστάμενες και να 
αναπτυχθούν νέες αμυντικές δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς, με την υποστήριξη της 
επιστημονικής και τεχνολογικής αριστείας. Επιπλέον αποσκοπεί στην ανάπτυξη του 
Κυπριακού τομέα Αμυντικής Έρευνας, Καινοτομίας και Τεχνολογίας, ώστε να καταστεί 
ικανός να συμμετέχει σε στοχευμένα ερευνητικά προγράμματα, αντλώντας με αυτό τον 
τρόπο ανταγωνιστικές ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις. 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης κατά την 
υπογραφή του συμβολαίου συγχρηματοδότησης του Έργου «ΘΗΣΕΑΣ» τόνισε ότι σήμερα 
επαληθεύεται ότι ο τομέας της Άμυνας αποτελεί χώρο δραστηριότητας επιστημόνων από 
διάφορα γνωστικά αντικείμενα, για να προσθέσει ότι η υπογραφή της συμφωνίας 
συγχρηματοδότησης του έργου «ΘΗΣΕΑΣ», αποτελεί απόδειξη αξιοποίησης της 
ακαδημαϊκής εμπειρογνωμοσύνης του Πανεπιστημίου Κύπρου. «Είναι πολύ σημαντικό και 
χαίρομαι ιδιαίτερα για το γεγονός ότι το Υπουργείο Άμυνας αναγνωρίζει αυτή την 
αναγκαιότητα και αποτελεί βήμα προς τα εμπρός για μια ουσιαστική συνεργασία και 
συμβολή των Πανεπιστημίων της Κύπρου στην επίλυση προβλημάτων που αντιμετωπίζει 
η άμυνα της χώρας». Ο Πρύτανης εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η εν λόγω συνεργασία θα 
συνεχιστεί και στο μέλλον και σε άλλα ερευνητικά προγράμματα με όλα τα θετικά 
συνεπακόλουθα. 

Ο Αναπληρωτής Διευθυντής του Κέντρου Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» 
του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Χρίστος Παναγιώτου σημείωσε ότι το έργο 
«ΘΗΣΕΑΣ» αναμένεται να έχει εξαιρετικά θετικό αντίκτυπο στις επιχειρησιακές 
δυνατότητες της Εθνικής Φρουράς, αφού θα δίνει την δυνατότητα στους επιτελείς για 
πρώτη φορά να έχουν μια ολοκληρωμένη εικόνα του πεδίου επιχειρήσεων 
συνεισφέροντας σημαντικά στη λήψη αποφάσεων. Το έργο «ΘΗΣΕΑΣ», μέσω της Δράσης 
«ΑΘΗΝΑ» του Υπουργείου Άμυνας, παρέχει την δυνατότητα στην Κύπρο να προετοιμαστεί 



κατάλληλα για τη συμμετοχή κυπριακών ερευνητικών οργανισμών σε προγράμματα του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, κατέληξε. 

Ανάδοχος Φορέας του έργου «ΘΗΣΕΑΣ» είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Κέντρου 
Αριστείας για Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος», και συνεργαζόμενοι φορείς είναι το Κέντρο 
Αριστείας CYENS και οι εταιρείες SignalGenerix LTD και Eight Bells LTD. Το έργο 
συγχρηματοδοτείται από το Υπουργείο Άμυνας και τους συμμετέχοντες φορείς σε 
ποσοστό 85% και 15% αντίστοιχα, με την χρηματοδότηση εκ μέρους του Υπουργείου 
Άμυνας, να ανέρχεται στις €450,000. 

  

 


