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ΕΝΑΡΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΕΝΤΡΟΥ
ΑΡΙΣΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
Με επιστημονικό υπεύθυνο το Πανεπιστήμιο Κύπρου, θα δημιουργηθεί το Eρευνητικό
Κέντρο Αριστείας και Καινοτομίας “RISE” στην καρδιά της εντός των τειχών πόλης της
Λευκωσίας για την προαγωγή της επιχειρηματικής καινοτομίας.
Την
Τετάρτη,
29
Νοεμβρίου
2017
πραγματοποιήθηκε, παρουσία του εξοχότατου
Προέδρου της Δημοκρατίας κ. Νίκου Αναστασιάδη,
η τελετή έναρξης εργασιών του μεγάλου
ερευνητικού έργου Rise («Research Centre on
Interactive media, Smart systems and Emerging
technologies»), η χρηματοδότηση του οποίου θα
ανέλθει στα 15 εκατομμύρια ευρώ από την
Ευρωπαϊκή Επιτροπή και με την αρωγή του
Κράτους. Την εκδήλωση χαιρέτισε ο Δήμαρχος
Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνος Γιωρκάτζης ο οποίος
ευχαρίστησε θερμά όλους τους συντελεστές τους
έργου, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Πολιτεία για τη στήριξή τους. Ο κ. Γιωρκάτζης υπογράμμισε, επίσης,
το σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η τοπική αυτοδιοίκηση και οι πόλεις, εάν τους δοθεί η κατάλληλη
ευκαιρία. Της κοινοπραξίας ηγείται ο Δήμος Λευκωσίας, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρυ, το Τεχνολογικό
Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, καθώς και με δύο διεθνούς κύρους ερευνητικούς
συνεργάτες, το University College London του Λονδίνου (UCL) του Ηνωμένου Βασιλείου, και το Ινστιτούτο Max
Planck της Γερμανίας. Επιστημονικός συντονιστής του έργου RISE, είναι ο Αναπληρωτής Καθηγητής του
Πανεπιστημίου Κύπρου, Γιώργος Χρυσάνθου.
O Πρόεδρος της Δημοκρατίας ανέφερε ότι η εξασφάλιση της χρηματοδότησης αποτελεί απτή απόδειξη του υψηλού
επιπέδου της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της Κύπρου και ότι η πολιτεία στήριξε τις κυπριακές
προτάσεις, έχοντας πλήρη επίγνωση της δυναμικής του τομέα της έρευνας και καινοτομίας. Ο κ. Αναστασιάδης
ανέφερε, επίσης, ότι τα κέντρα που έλαβαν χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και την οικονομική
στήριξη του κράτους, το Rise και το Κοίος, θα είναι σε θέση, μεταξύ άλλων να προσελκύουν επενδύσεις, ενώ θα
συμβάλουν στην αναβάθμιση των προοπτικών της Κύπρου για εκπόνηση καινοτόμου έρευνας, δημιουργώντας
παράλληλα νέες θέσεις εργασίας.

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, κατά το χαιρετισμό του δήλωσε
χαρακτηριστικά «Συναντιόμαστε για να γιορτάσουμε σήμερα μία ακόμα μέρα – σταθμό για την έρευνα και την
καινοτομία στην Κύπρο, για να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στους ανθρώπους μας, τους συναδέλφους, τους
ερευνητές, και στην ομάδα που με συλλογική και ομαδική προσπάθεια κατάφερε να εξασφαλίσει μία από τις
σημαντικότερες χρηματοδοτήσεις για την έρευνα, στο πλαίσιο μίας ιδιαίτερα ανταγωνιστικής διαδικασίας της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του στρατηγικού προγράμματος «Teaming». Η έρευνα και η καινοτομία οδηγούν στην
ανάπτυξη και στην άλλη Κύπρο που όλοι οραματιζόμαστε». Ο κ. Χριστοφίδης τόνισε ότι το μέγεθος μιας χώρας δεν
εξαρτάται από το μέγεθος του πληθυσμού της, ούτε από το γεωγραφικό της μέγεθος, αλλά από το μέγεθος των
μυαλών των νέων ανθρώπων της, ενώ σημείωσε ότι στο πρόγραμμα Teaming, η Κύπρος επωφελείται
εκατονταπλάσια από το μέγεθός της και ότι έχει ξεπεράσει πολλές από τις νέες μεγάλες χώρες της Ευρώπης όπως
την Πολωνία, την Ουγγαρία και τη Τσεχία. «Αλλάζουμε λοιπόν τη Λευκωσία, αλλάζουμε τη χώρα. Προτείνουμε στην
πολιτεία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία ένα καινούριο κύκλο ανάπτυξης, όπου οι νέοι και οι ερευνητές
δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας και αυτοί με τη σειρά τους εργοδοτούν νέους απόφοιτους. Πρόκειται για θέσεις
και επιχειρήσεις που δημιουργούν αξία και σκοπό στους ίδιους και στην κοινωνία ευρύτερα. Αυτός είναι ο
πραγματικός χρυσός μιας χώρας» κατέληξε ο Πρύτανης.
Ο Γενικός Διευθυντής της Γ.Δ Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Robert-Jan Smits αναφέρθηκε
στο πόσο σημαντική είναι η αριστεία για την εκπόνηση έργου που θα έχει αντίκτυπο στην κοινωνία, ενώ ανέπτυξε
τους λόγους για του οποίους το Rise ξεχωρίζει και είναι μοναδικό. Ο κ. Smits υπογράμμισε ότι το πρόγραμμα Rise
έχει ως επικεφαλής ένα Δήμο, κάτι το οποίο το κάνει να ξεχωρίζει, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα οικοσύστημα
εμπνευσμένο από τον άνθρωπο, το οποίο μάλιστα έχει δημιουργηθεί για τον άνθρωπο. Έμφαση έδωσε επίσης στο
ότι το νέο Κέντρο αποτελεί ένα παράδειγμα διπλωματίας της επιστήμης, αφού θα λειτουργήσει ως σημείο επαφής
για συνεργασία των δύο κοινοτήτων της Κύπρου.
Ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής και Επιστημονικός
Συντονιστής του Έργου RISE, Γιώργος Χρυσάνθου ανέφερε ότι η δύναμη του
Κέντρου είναι οι ίδιοι οι άνθρωποι του που πίστεψαν σε αυτό και δουλεύουν με
πάθος και ομαδικότητα. «Πρόκειται για ένα συναρπαστικό και δημιουργικό
ταξίδι τριών χρόνων που οδήγησε στο να καταφέρουμε να λάβουμε επαρκή
χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να είμαστε πλέον σε θέση να
δημιουργήσουμε ερευνητικό έργο με αντίκτυπο» σημείωσε.
Το RISE θα φιλοξενηθεί στο κέντρο της Λευκωσίας, καθώς εντάσσεται στη
στρατηγική για την Ολοκληρωμένη Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη του Δήμου για την
ανάπτυξη ενός συστήματος καινοτομίας και δημιουργικότητας, με πυρήνα την
κεντρική περιοχή της πόλης. Στην ίδια περιοχή, με χρηματοδότηση των
Διαρθρωτικών Ταμείων της ΕΕ, θα δημιουργηθεί η συνοικία δημιουργικών
επιχειρήσεων με στόχο τη στήριξη της κοινότητας νεοφυών επιχειρήσεων.
Συνορεύει με την νεκρή ζώνη που διαιρεί την πόλη μας και το ιστορικό της
κέντρο. Ευελπιστούμε στο πλαίσιο της συνεργασίας του Ενιαίου Ρυθμιστικού
Σχεδίου Λευκωσίας για την αναζωογόνηση του κέντρου της πόλης, να καταρτιστεί σχέδιο για δημιουργία παρόμοιας
συνοικίας στα κατεχόμενα.
Είναι ένα Κέντρο που θα είναι ανοικτό σε όλες τις κοινότητες της Κύπρου συμπεριλαμβανόμενων Τ/Κ συμπατριωτών
μας που θα μπορούν να επωφεληθούν από τη δραστηριότητά του.

Για την υλοποίηση του Έργου στην ομάδα εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου συμμετέχουν και οι πιο κάτω
ακαδημαϊκοί:
- Αναπληρωτής Καθηγητής Μάριος Αβρααμίδης - Τμήμα Ψυχολογίας
- Καθηγητής Χρίστος Σχίζας – Τμήμα Πληροφορικής
- Καθηγητής Κωνσταντίνος Παττίχης - Τμήμα Πληροφορικής
- Καθηγητής Ανδρέας Πιτσιλλίδης - Τμήμα Πληροφορικής
- Επίκουρος Καθηγητής Βάσος Βασιλείου - Τμήμα Πληροφορικής

