
Επιτροπή Έρευνας - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΝΤΟΛΗΣ 
 
 
1. Σκοποί και Λειτουργία 
 
1.1. Η Επιτροπή Έρευνας απαρτίζεται από οχτώ (8) έχοντα δικαίωμα ψήφου μέλη. Η/ο Αντιπρύτανης 

Ακαδημαϊκών Υποθέσεων είναι η/ο ex officio Πρόεδρος της Επιτροπής και για την επιλογή των 
υπόλοιπων εφτά (7) μελών ορίζεται ένα (1) μέλος του ακαδημαϊκού προσωπικού από κάθε Σχολή του 
Πανεπιστημίου Κύπρου. Τα μέλη ορίζονται από το Συμβούλιο κάθε Σχολής και εγκρίνονται από τη 
Σύγκλητο του Πανεπιστημίου. 
 

1.2. Η Επιτροπή Έρευνας ορίζει Αναπληρωτή Πρόεδρο η/ο οποία/ος αντικαθιστά την/τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής στην απουσία της/του. 

 
1.3. Η Επιτροπή Έρευνας εισηγείται στην Σύγκλητο την ερευνητική πολιτική του Πανεπιστημίου, μεριμνά 

για την υλοποίηση όλων των αποφάσεων της Συγκλήτου που αφορούν την έρευνα και αναλαμβάνει 
οποιαδήποτε πρωτοβουλία προκειμένου να συμβάλει στην προώθηση, βελτίωση, ανάπτυξη και 
προβολή της επιστημονικής έρευνας που διεξάγεται στο Πανεπιστήμιο. 

 
1.4.  Η Επιτροπή Έρευνας συνέρχεται σε τακτική συνεδρία μία (1) φορά τον μήνα με εξαίρεση τους μήνες 

Ιούλιο και Αύγουστο εκάστου έτους..  Η Επιτροπή Έρευνας δύναται να συνέλθει σε έκτακτη συνεδρία 
εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος με πρωτοβουλία της/του Προέδρου ή με αίτημα της πλειοψηφίας 
των μελών της.  Απαρτία υπάρχει αν παρίστανται πέντε (5) τουλάχιστον από τα οχτώ (8) έχοντα 
δικαίωμα ψήφου μέλη της. 

 
1.5. Η Επιτροπή Έρευνας έχει την διακριτική ευχέρεια να προσκαλεί στις συνεδριάσεις της παρατηρητές. 
 
 
2. Αρμοδιότητες 
 
2.1. Η Επιτροπή Έρευνας καταρτίζει εισηγήσεις προς την Σύγκλητο για θέματα ερευνητικής πολιτικής, 

αξιολόγησης και έγκρισης ερευνητικών προτάσεων και προγραμμάτων, οργάνωσης συνεδρίων και 
κατανομής ερευνητικών κονδυλίων. 

 
2.2.   Η Επιτροπή Έρευνας είναι υπεύθυνη για την κατάρτιση του ερευνητικού προϋπολογισμού των 

άρθρων του προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου Κύπρου που διαχειρίζεται και μεριμνά για την 
υλοποίηση των σχετικών αποφάσεων της Συγκλήτου. 

 
2.3.   Η Επιτροπή Έρευνας συντονίζει την διαδικασία υποβολής ερευνητικών προτάσεων, έγκρισης, 

προπαρασκευής, διεξαγωγής και διεκπεραίωσης της έρευνας στο Πανεπιστήμιο και μεριμνά για την 
αξιολόγηση των ερευνητικών έργων και προγραμμάτων. 

 
2.4.   Η Επιτροπή Έρευνας ενημερώνεται και εξετάζει τις εκθέσεις πεπραγμένων σαββατικών αδειών των 

μελών ΔΕΠ του ΠΚ 
 
2.5. Αναφορικά με την κατανομή και διάθεση πανεπιστημιακών ερευνητικών κονδυλίων, η Επιτροπή 

Έρευνας: 
α) διαχειρίζεται τα εσωτερικά προγράμματα χρηματοδότησης έρευνας, 
β)  υποβάλλει εισηγήσεις προς την Σύγκλητο σχετικά με την κατανομή και διάθεση των ερευνητικών 

κονδυλίων, καταρτίζει σε ετήσια βάση τριετές σχέδιο χρηματοδότησης έρευνας στο ΠΚ και το 
υποβάλλει στον Αντιπρύτανη Διεθνών Σχέσεων Οικονομικών και Διοίκησης. 

γ)  καθορίζει τα πλαίσια και τα κριτήρια αξιολόγησης των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται 
στο πλαίσιο της χρηματοδότησης ερευνητικών δραστηριοτήτων, ανακοινώνει και συντονίζει την 



υποβολή τους.  Οι ερευνητικές προτάσεις  υποβάλλονται απευθείας στην Επιτροπή από τα μέλη 
του ακαδημαϊκού προσωπικού.. 

δ) μεριμνά για την αξιολόγηση των ερευνητικών προτάσεων που υποβάλλονται στο πλαίσιο της 
χρηματοδότησης εσωτερικών προγραμμάτων έρευνας τόσο από επιστημονική όσο και από 
οικονομική άποψη και εισηγείται στην Σύγκλητο το ύψος της χρηματοδότησης τους μέσα στα 
πλαίσια των εγκεκριμένων κονδυλίων. 

ε) είναι υπεύθυνη για τον περιοδικό έλεγχο προόδου των χρηματοδοτουμένων ερευνητικών έργων 
και προγραμμάτων και για την τελική αξιολόγηση του επιστημονικού και οικονομικού 
απολογισμού. 

ζ) εξετάζει και αποφασίζει για αιτήματα τροποποίησης του προϋπολογισμού ή του 
χρονοδιαγράμματος υλοποίησης όλων των εσωτερικών προγραμμάτων χρηματοδότησης έρευνας 
του ΠΚ συμπεριλαμβανομένων και των προγραμμάτων Ιδρύματος ΛΕΒΕΝΤΗ 

η) εξετάζει και αποφασίζει για αιτήματα συγχρηματοδότησης εξωτερικά χρηματοδοτούμενων 
ερευνητικών έργων 

 
 2.6. Προκειμένου να διεκπεραιώσει το έργο της, η Επιτροπή Έρευνας έχει την διακριτική ευχέρεια: 

α) να συγκεντρώνει πληροφορίες και να συμβουλεύεται οποιονδήποτε οργανισμό, υπηρεσία ή 
άτομο κατά περίπτωση και κατά κρίση. 

β) να συμβουλεύεται εμπειρογνώμονες και να συγκροτεί ειδικές επιτροπές για την αξιολόγηση 
συγκεκριμένων ερευνητικών προτάσεων, 

γ) να διαπραγματεύεται με τους υπεύθυνους των ερευνητικών προτάσεων την διαμόρφωση  
επιστημονικών ή και οικονομικών στοιχείων. 

 
2.7. Η Επιτροπή Έρευνας μεριμνά για την καλύτερη δυνατή προβολή του ερευνητικού έργου του 

Πανεπιστημίου.  Ειδικότερα: 
α) Εισηγείται στην Σύγκλητο τους τρόπους κατανομής των Πανεπιστημιακών κονδυλίων που 

προορίζονται για την οικονομική υποστήριξη της συμμετοχής μελών του ακαδημαϊκού 
προσωπικού σε επιστημονικές συναντήσεις, συνέδρια ή συμπόσια του εσωτερικού ή του 
εξωτερικού. 

β) Μεριμνά για την διαφύλαξη του επιστημονικού κύρους και για την προστασία των δικαιωμάτων 
πνευματικής ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου.   

 
 
 
 
 

Οι πιο πάνω Όροι Εντολής της Επιτροπής Έρευνας εγκρίθηκαν κατά τη Συνεδρία της Συγκλήτου αρ. 
23/2019 (2 Οκτωβρίου 2019, θέμα: 5.1.2).  


