
 
Η νέα Υπηρεσία Υποστήριξης Έρευνας 

Συνέντευξη με τον Προϊστάμενο της ΥΥΕ Δρ. Μάριο Δημητριάδη 
 
Ποιο είναι το όραμα της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας; 
Το όραμα μας είναι να καταστεί η Υπηρεσία κόμβος αριστείας στην παροχή υποστήριξης στην 
ερευνητική κοινότητα του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα ανάπτυξης έρευνας και 
καινοτομίας. Με αυτό τον τρόπο θα συμβάλει ουσιαστικά στην υλοποίηση των σχετικών με 
έρευνα και καινοτομία στόχων που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο μέσω του Στρατηγικού Σχεδίου 
2016-2025, που είναι εν συντομία οι ακόλουθοι: 

 Ενίσχυση, υποστήριξη και βιώσιμη ανάπτυξη της έρευνας. 

 Διαφύλαξη των ερευνητικών πεδίων διαχρονικής αξίας. 

 Διασύνδεση της ερευνητικής δραστηριότητας με την καινοτομία, την 
επιχειρηματικότητα και τις ανάγκες της κοινωνίας. 
 

 
 

Ποια η αποστολή της ΥΥΕ; 
Η αποστολή της Υπηρεσίας είναι να παρέχει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες στην ερευνητική 
κοινότητα που να στοχεύουν στην ανάπτυξη, υποστήριξη και αξιοποίηση της έρευνας που 
εκπονείται στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Αυτό πρακτικά μεταφράζεται σε βοήθεια στην εξεύρεση 
συνεργατών για εκπόνηση ερευνητικών έργων, ουσιαστική στήριξη στον εντοπισμό ευκαιριών 
χρηματοδότησης και συγγραφής προτάσεων, διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων με 
έμφαση τόσο στην παρακολούθηση υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου όσο και στην 
βέλτιστη και νόμιμη αξιοποίηση του προϋπολογισμού αλλά και στην αξιοποίηση των 
ερευνητικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις ερευνητικές δραστηριότητες του ΠΚ.  
 



 
Ο μακροπρόθεσμος στόχος είναι η παροχή εξατομικευμένης υποστήριξης των ερευνητών από 
την ΥΥΕ υπό τη μορφή one-stop-shop, όπου θα υπάρχει ένα μοναδικό σημείο επαφής που θα 
παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών από την αρχή της ερευνητικής διεργασίας μέχρι την 
αξιοποίηση των αποτελεσμάτων και τη δημιουργία δραστηριοτήτων καινοτομίας (end-to-end). 
Υπό αυτό το πρίσμα η συνεχής και αμφίδρομη συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας 
του ΠΚ είναι εξαιρετικής σημασίας.  
 
Πως είναι οργανωμένη η δομή της Υπηρεσίας; 
Μετά το διαχωρισμό της Υπηρεσίας Έρευνας και Διεθνών Σχέσεων σε δύο ξεχωριστές οντότητες 
με την ΥΥΕ να αναλαμβάνει πλέον την αρμοδιότητα για την υποστήριξη της έρευνας στο ΠΚ 
υπήρξαν διάφορες κατευθύνσεις για πιθανή διάρθρωση της δομής της Υπηρεσίας.  
 
Στην παρούσα φάση η δομή που λειτουργεί και αναμένεται να οριστικοποιηθεί σύντομα είναι 
τρεις τομείς και το γραφείο Προϊσταμένου ως ακολούθως: 

 

 Το Γραφείο Προϊσταμένου στηρίζεται διοικητικά από μία Λειτουργό και μία γραφέα και 
πέραν της εποπτείας και συντονισμού της Υπηρεσίας έχει την ευθύνη για την διαχείριση 
της πολιτικής έρευνας του ΠΚ και της διοικητικής στήριξης στην Επιτροπή Έρευνας, της 
επικοινωνίας με τα αρμόδια σώματα και εταίρους πολιτικής Ε&Κ στην Κύπρο και την ΕΕ 
και την συλλογή και εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για την έρευνα στο ΠΚ 
 

 Ο Τομέας Ανάπτυξης Έρευνας έχει ως κύρια ευθύνη τον εντοπισμό ευκαιριών 
χρηματοδότησης, τη στήριξη των ερευνητών στην εύρεση συνεργατών και συγγραφή 
προτάσεων για χρηματοδότηση και την ετοιμασία των συμβολαίων χρηματοδότησης. 
 

 Ο Τομέας Υποστήριξης Έρευνας έχει ως ευθύνη τη διαχείριση των ερευνητικών έργων. 
Στην παρούσα φάση προσφέρεται στήριξη σε όλο το φάσμα της οικονομικής 
δραστηριότητας των ερευνητικών έργων και στόχος είναι σε βάθος τριετίας να μπορεί 
να επεκταθεί και στην παρακολούθηση της προόδου του φυσικού αντικειμένου των 
έργων με τη συμβολή του Τομέα Ανάπτυξης Έρευνας. 
 

 Ο Τομέας Διαχείρισης Καινοτομίας έχει ως κύρια δραστηριότητα τη διαχείριση της 
πνευματικής ιδιοκτησίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων και της σχετικής πολιτικής 
του ΠΚ, της διοικητικής υποστήριξης στην επιτροπή ευρεσιτεχνιών και της καταγραφής 
ερευνητικών αποτελεσμάτων που χρήζουν εμπορικής ή άλλης αξιοποίησης. Σημειώνεται 
ότι το όνομα και οι διεργασίες του Τομέα είναι υπό έγκριση. 

 
Ποιοι είναι οι βασικότεροι στόχοι της Υπηρεσίας Υποστήριξης Έρευνας; 
Σε μακροπρόθεσμο επίπεδο ο στόχος της ΥΥΕ είναι να εξελιχθεί σε ένα κόμβο αριστείας εντός 
του ΠΚ.  Οι κυριότεροι βραχυπρόθεσμοι στόχοι στην παρούσα φάση είναι η οριστικοποίηση της 
νέας δομής της ΥΥΕ και σχεδιασμός των συναφών διαδικασιών και η κατάρτιση του προσωπικού 
σε θέματα συγγραφής προτάσεων, διαχείρισης ερευνητικών έργων και αξιοποίησης 
ερευνητικών αποτελεσμάτων.  
 



 
Σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο (3 χρόνια) οι στόχοι της ΥΥΕ είναι:  

 

 η αύξηση των έργων που χρηματοδοτούνται από εξωτερική χρηματοδότηση με 
παράλληλη βελτίωση του ποσοστού επιτυχίας,  
 

 η αύξηση του αριθμού των ερευνητών που συμμετέχουν σε ερευνητικές προτάσεις και 
χρηματοδοτούμενα έργα 
 

 η επίτευξη της μέγιστης δυνατής απορρόφησης του προϋπολογισμού τόσο από 
εξωτερικά όσο και από εσωτερικά ερευνητικά προγράμματα, 
 

 η βέλτιστη αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων.  
 
Συναφείς προτεραιότητες της ΥΥΕ που θα συμβάλουν στην επίτευξη των πιο πάνω στόχων είναι: 

 

 η συνεχής και επί της εργασίας κατάρτιση (on-the-job training) των στελεχών της 
Υπηρεσίας σε θέματα που άπτονται των διεργασιών υποστήριξης έρευνας 
 

 η ουσιαστική και υψηλής ποιότητας στήριξη της ερευνητικής κοινότητας στη συγγραφή 
ερευνητικών προτάσεων με έμφαση στην προστιθέμενη αξία και διάχυση των 
αποτελεσμάτων και το πλάνο διαχείρισης των έργων 
 

 η αποτελεσματική και νόμιμη διαχείριση των ερευνητικών έργων με παράλληλη 
διασφάλιση της υλοποίησης των προβλεπόμενων δραστηριοτήτων και την απορρόφηση 
του επιλέξιμου προϋπολογισμού 
 

 η εφαρμογή της πολιτικής έρευνας του ΠΚ και της βέλτιστης απορρόφησης των 
κονδυλίων εσωτερικής χρηματοδότησης  

 
Ποια θεωρείται πως είναι η διαφοροποίηση και προστιθέμενη αξία που θα φέρει στο 
Πανεπιστήμιο μας η νέα υπηρεσία; 
Η πιο ουσιαστική διαφορά είναι ότι η ΥΥΕ θα παρέχει πρακτική υποστήριξη στη συγγραφή 
προτάσεων για εξωτερική χρηματοδότηση, μια μορφή στήριξης που μέχρι τώρα δεν γινόταν 
κεντρικά, δομημένα και στοχευμένα στις ανάγκες του κάθε ερευνητή. Επίσης η ΥΥΕ θα στοχεύσει 
στον εντοπισμό μη συμβατικών πηγών χρηματοδότησης που θα απευθύνονται σε 
συγκεκριμένες θεματικές ή πολυθεματικές περιοχές.  
 

Η δεύτερη σημαντική διαφορά είναι ότι θα αναπτυχθούν σταδιακά οι μηχανισμοί και η 
τεχνογνωσία για τη διαχείριση των χρηματοδοτούμενων έργων κεντρικά και η παροχή στήριξης 
στην ερευνητική κοινότητα σε πρακτικής υφής ζητήματα όπως ο παραλληλισμός της 
υλοποίησης του προϋπολογισμού με την πρόοδο του φυσικού αντικειμένου και η ετοιμασία και 
υποβολή εκθέσεων προόδου στους χρηματοδότες.  
 

Η τρίτη διαφοροποίηση θα είναι η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων καινοτομίας σε στενή 
συνεργασία με το Κέντρο Επιχειρηματικότητας έτσι ώστε να αφουγκραστούμε τις ανάγκες της 
σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας για βέλτιστη αξιοποίηση της παραγόμενης επιστημονικής 
και τεχνολογικής γνώσης. 


