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ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΓΙΑ
ΕΓΚΡΙΣΗ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΑΠΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ‘ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ’
Πρύτανης: «Το δικαίωμα αυτό προασπίζει το δημόσιο συμφέρον. Τα
Πανεπιστήμιά μας μπορούν να εξελιχθούν σε κέντρα επώασης νεοφυών
επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών»
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζει την πρόσφατη απόφαση του Υπουργικού
Συμβουλίου να εγκρίνει το νομικό πλαίσιο που θα επιτρέπει την μετατροπή των αποτελεσμάτων της
επιστημονικής έρευνας και των καινοτομιών που προκύπτουν στα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου, σε
εμπορεύσιμα προϊόντα και υπηρεσίες προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας της χώρας.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ. Κώστα Καδή, ο οποίος ανακοίνωσε την απόφαση
του Υπουργικού Συμβουλίου, «τα δημόσια πανεπιστήμια της Κύπρου θα μπορούν πλέον να συμμετέχουν ή
να ιδρύουν επιχειρήσεις, οργανισμούς, συνεταιρισμούς, με σκοπό την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων που
παράγονται μέσα από την έρευνα και μέσα από επιστημονικές διαδικασίες».

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου θεωρεί ως θετική εξέλιξη και σημαντική πρόοδο στη σωστή κατεύθυνση την
αλλαγή του υφιστάμενου νομικού πλαισίου, με την απόφαση του Υπουργικού.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης εξέφρασε τις ευχαριστίες
του προς την Πολιτεία για τη στήριξή της προς τα δημόσια Πανεπιστήμια της χώρας, αλλά κυρίως για
αυτήν τη νέα πολιτική, η οποία, όπως σημείωσε, θα μας ωθήσει προς μια οικονομία της γνώσης, της
καινοτομίας, σε μια οικονομία που σχετίζεται με το καινούριο. «Πρόκειται για σημαντική εξέλιξη, η οποία
ανοίγει το δρόμο για να λειτουργήσει το Πανεπιστήμιο Κύπρου ως φορέας διασύνδεσης της γνώσης με την
παραγωγή, την πράξη, τη δημιουργία και την
ανάπτυξη. Η απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου θα
επιτρέψει στο Πανεπιστήμιο να συμβάλει στην
επιχειρηματικότητα και κυρίως στην καινοτομία κάτι
που αποτελεί βασικό στόχο της στρατηγικής του. Η
απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου αναδεικνύει
την επιστημονική δημιουργία, την εξέλιξη νέων,
καινοτόμων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων μέσα
από την αξιοποίηση υφιστάμενων ή νέων διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας με δυνατότητες εμπορικής
εκμετάλλευσης, την εφαρμογή καινοτόμων επενδυτικών σχεδίων και την αξιοποίηση της γνώσης που
παράγεται από ερευνητές, ως σημαντικούς πυλώνες για την οικονομία της γνώσης, για δημιουργία νέων
θέσεων εργασίας και για μια δημιουργική Κύπρο. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να συμβάλει στην παραγωγή
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, υψηλής προστιθέμενης αξίας, με σκοπό τη δημιουργία
ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της χώρας στους επιλεγέντες τομείς, καθώς και τη διείσδυση σε νέες
αγορές. Οι φοιτητές και οι απόφοιτοί μας εμπνέουν τις επιχειρήσεις, αλλά και δημιουργούν επιχειρήσεις.
Θα πρέπει να υπάρχει ελεύθερη σχέση των εταιρειών με τις ερευνητικές ομάδες των Πανεπιστημίων. Με
αυτό το νέο νομικό πλαίσιο θα είναι εφικτό να εργοδοτηθούν εκατοντάδες νέοι επιστήμονες. Οι εταιρείες
και οργανισμοί θα μπορούν να συμβάλλονται με ερευνητικές ομάδες ώστε να παράγονται αποτελέσματα,
με όφελος τη συμβολή στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία ευκαιριών εργασίας για νέους
επιστήμονες που διαφορετικά θα μετανάστευαν στο εξωτερικό. H απόφαση του Υπουργικού δικαιώνει μια
πολύχρονη προσπάθεια του Πανεπιστημίου Κύπρου. Χάθηκε πολύτιμος χρόνος, εντούτοις θα συνεχίσουμε
μαζί να εργαζόμαστε ώστε να προλάβουμε τον κόσμο που κινείται γύρω μας με μεγαλύτερες ταχύτητες. Τα
Πανεπιστήμια μπορούν να εξελιχθούν σε κέντρα επώασης νεοφυών επιχειρήσεων και τεχνοβλαστών. Η
συμμετοχή στην επινόηση και η ίδρυση επιχειρήσεων από τα δημόσια Πανεπιστήμια της Κύπρου
προασπίζει το δημόσιο συμφέρον», κατέληξε ο Πρύτανης.
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‘επιχειρείν’ τοποθετούνται κάτω από την ομπρέλα του
Κέντρου Επιχειρηματικότητάς (ΚΕΠ) που λειτουργεί και
αναπτύσσεται πλέον δυναμικά. Ο Διευθυντής του
Κέντρου, Καθηγητής Μάριος Δικαιάκος εξέφρασε την
ικανοποίησή του για τη θετική αυτή εξέλιξη, και επί τη
ευκαιρία έκανε αναφορά σε επικείμενη σημαντική
οργάνωση που έχει δρομολογήσει το ΚΕΠ, το Φόρουμ ‘Innovation and Entrepreneurship Forum (IEF2017)
Research Commercialization – Innovative startups’ (http://www.c4e.org.cy/ief2017), το οποίο θα λάβει
χώρα στις 28 Νοεμβρίου 2017. Στόχοι του είναι η προώθηση κυπριακών καινοτομιών και ευρεσιτεχνιών
στις διεθνείς αγορές, η εμπέδωση συνεργειών και σχέσεων συνεργασίας με επενδυτικούς φορείς και η
σύσταση ταμείου χρηματοδότησης της μετατροπής ερευνητικών αποτελεσμάτων σε νεοφυείς
επιχειρήσεις. Όπως τόνισε ο κ. Δικαιάκος, «η ενέργεια αυτή - η οποία γίνεται σε συνεργασία με τον
οργανισμό The Hellenic Initiative, και τη στήριξη των MIT Enterprise Forum (Greece) και PWC Cyprus αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την προώθηση των στρατηγικών στόχων του Πανεπιστημίου Κύπρου
στην κατεύθυνση της επιχειρηματικής αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων, δημιουργώντας
ουσιαστικές προϋποθέσεις για τη διασύνδεση ολόκληρης της κυπριακής ερευνητικής κοινότητας με το
διεθνές καινοτομικό και επιχειρηματικό οικοσύστημα».

