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Το ΕΤΕΚ χαιρετίζει 
την πρόοδο υλοποίησης 

του Σχεδίου Αειφόρου 
Ανάπτυξης Ακάμα

ΕΤΕΚ: Υπέγραψε 
διακήρυξη για ενίσχυση 

των ψηφιακών δεξιοτήτων 
στην Ευρώπη

Προκηρύχθηκαν οι εκλογές 
για ανάδειξη των μελών 
του Γενικού Συμβουλίου 

και του Πειθαρχικού 
Συμβουλίου ΕΤΕΚ

H πρώτη συνέντευξη του Υφυπουργού 
Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής 

Πολιτικής, Κυριάκου Κόκκινου



Από την 1η Μαρτίου 2020 ο κ. Κυριάκος 
Κόκκινος (μέχρι πρότινος Επικεφαλής 

Επιστήμονας για Έρευνα και Καινοτομίας της 
Κυπριακής Δημοκρατίας) ανέλαβε το νεοσυ-
σταθέν Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας 
και Ψηφιακής Πολιτικής. Η σύσταση του υφυ-
πουργείου αυτού ήταν πάγιο αίτημα του ΕΤΕΚ, 
ώστε να καταστεί η Κύπρος μια ανταγωνιστική 
και δυναμική οικονομία, μέσα από την έρευνα, 
την καινοτομία και την τεχνολογική εξέλιξη. Ο 
κ. Κόκκινος παραχώρησε στο μηνιαίο περιοδι-
κό του Επιμελητηρίου την πρώτη του συνέ-
ντευξη ως υφυπουργός.
• Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και 
Ψηφιακής Πολιτικής είναι πλέον γεγονός. Τι 
να περιμένουμε από τη λειτουργία του;
Το υφυπουργείο θα κληθεί να ανταποκριθεί σε 
σημαντικά πεδία που διατρέχουν οριζόντια το 
σύνολο της διακυβέρνησης της χώρας. Θα έχει 
ξεκάθαρες αρμοδιότητες και θα θέσει ουσια-
στικά υπό την ευθύνη του τη χάραξη και την 
υλοποίηση της εθνικής στρατηγικής για την 

έρευνα και την καινοτομία, την ηλεκτρονι-
κή διακυβέρνηση στη δημόσια υπηρεσία και 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους. 
Για την εφαρμογή μιας συνολικής Ψηφιακής 
Πολιτικής, πρέπει πρώτα να επιταχύνουμε τον 
ψηφιακό μετασχηματισμό. Την ίδια ώρα, ο το-
μέας της έρευνας και της καινοτομίας χρειά-
ζεται ενδυνάμωση ώστε να διαμορφωθούν 
οι συνθήκες εκείνες που θα καταστήσουν τη 
χώρα μας σημείο αναφοράς στο διεθνές οικο-
σύστημα έρευνας και καινοτομίας. Παράλληλα, 
χρειάζεται να στοχεύσουμε στην ενίσχυση της 

αποδοτικότητας στη δημόσια υπηρεσία και την 
προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης 
με στόχο την αντιμετώπιση της γραφειοκρατί-
ας, τη βελτίωση του θεσμικού περιβάλλοντος 
και τη δημιουργία συνθηκών άνθησης της 
επιχειρηματικότητας. Οι μεσοπρόθεσμοι και 
οι μακροπρόθεσμοι στόχοι που έχουν τεθεί σε 
επίπεδο Εθνικής Στρατηγικής θα αποτελέσουν 
πυξίδα ενώ η λειτουργία του υφυπουργείου ως 
κεντρικού φορέα θα συμβάλει καταλυτικά σε 
αυτή την προσπάθεια. 
• Έναν περίπου χρόνο μετά την ανάληψη 
των καθηκόντων σας ως Επικεφαλής Επι-
στήμονας και τώρα με τον διορισμό σας ως 
υφυπουργός Έρευνας, Καινοτομίας και Ψη-
φιακής Πολιτικής, ποια θα λέγατε πως είναι 
τα σημαντικότερα βήματα που έχουν γίνει 
ως προς την ενίσχυση του τομέα της έρευ-
νας και της καινοτομίας;
Το σημείο εκκίνησης της μεταρρύθμισης έγι-
νε σίγουρα με τη λειτουργία του νέου Εθνι-
κού Συστήματος Διακυβέρνησης Έρευνας και 
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Κ. Κόκκινος: «Η αποδοτικότητα του τομέα των κατασκευών 
μπορεί να ενισχυθεί περαιτέρω από καινοτόμες λύσεις»

ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ  ΥΦΥΠ .  ΕΡΕΥΝΑΣ ,  ΚΑ ΙΝΟΤΟΜΙΑΣ  ΚΑ Ι  ΨΗΦΙΑΚΗΣ  ΠΟΛΙΤ ΙΚΗΣ

Η χρήση καινοτόμων 
υλικών στον κατασκευαστικό 
τομέα μπορεί να προσφέρει 

ανθεκτικότητα, διάρκεια 
ζωής αλλά και εναλλακτικές 

επιλογές

➤

http://www.robotex.org.cy


w w w. e t e k . o r g . c y  10

Θ Ε Μ ΑΤΑ

Καινοτομίας (Ε&Κ) από τα τέλη του 2018. Σε 
αυτό το πλαίσιο, συστάθηκαν οι νέοι θεσμοί 
του Επικεφαλής Επιστήμονα και του Εθνικού 
Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) 
ενώ το Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ) 
ανέλαβε διευρυμένο ρόλο ως ο εκτελεστικός 
βραχίονας του Συστήματος, θέτοντας επίσης 
υπό την ευθύνη του το κομμάτι της καινοτομί-
ας. Για τον καλύτερο συντονισμό, καθορίστηκε 
εξαρχής δομημένο πλάνο δράσης, που αναμέ-
νεται να ισχυροποιηθεί με τη λειτουργία του 
υφυπουργείου. Παράλληλα, έγιναν απτά βήμα-
τα για την ενδυνάμωση του εγχώριου οικοσυ-
στήματος όπως η προκήρυξη από το ΙδΕΚ στο-
χευμένων προγραμμάτων χρηματοδότησης για 
την ενίσχυση της επιχειρηματικής καινοτομίας, 
ύψους €18 εκατ., όπως επίσης και η δημιουρ-
γία διαύλων συνεργασίας με οικοσυστήματα 
του εξωτερικού και με μέλη της διασποράς. 
• Ποια τα οφέλη από την αναβάθμιση του 
τομέα; Πώς μπορεί ο κατασκευαστικός κλά-
δος να επωφεληθεί;
Η επιχειρηματική καινοτομία μπορεί να οδη-
γήσει σε πολλαπλά οφέλη όπως η αύξηση 
της παραγωγικότητας και η προσφορά περισ-
σότερων και πιο αποδοτικών προϊόντων και 
υπηρεσιών. Καθώς ο κατασκευαστικός τομέας 
αποτελεί έναν από τους στυλοβάτες της κυπρι-
ακής οικονομίας, η αποδοτικότητά του μπορεί 
να ενισχυθεί περαιτέρω από καινοτόμες λύσεις, 
τόσο σε υλικοτεχνικό επίπεδο όσο και σε ό,τι 
αφορά τις μεθόδους που χρησιμοποιούνται 
στις δραστηριότητές του. Η ενίσχυση και η αξι-
οποίηση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας 
δίνουν χώρο σε πρωτότυπες ιδέες που μπο-
ρούν να καταστήσουν τον συγκεκριμένο κλάδο 
της οικονομίας ακόμη πιο παραγωγικό και να 
οδηγήσουν, μεταξύ άλλων, στη βελτιστοποίη-
ση της ποιότητας και της αντοχής των υλικών, 
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και των 
«πράσινων» κατασκευών καθώς και στην περαι-
τέρω χρήση εναλλακτικών πηγών ενέργειας. 
• Πώς η έρευνα και η καινοτομία βρίσκουν 
εφαρμογή σε αυτόν τον τομέα; Για παρά-
δειγμα, τα τελευταία χρόνια πολλές καινο-
τόμες πρακτικές που προηγουμένως δεν 
υπήρχαν στην Κύπρο εφαρμόζονται μέσω 
των μεγάλων αναπτύξεων είτε άλλων σύν-
θετων έργων.
Η εφαρμογή καινοτόμων λύσεων είναι συ-
νώνυμη με την αναβάθμιση και την αποτε-
λεσματικότητα. Η χρήση καινοτόμων υλικών 
στον κατασκευαστικό τομέα μπορεί να προ-
σφέρει ανθεκτικότητα, διάρκεια ζωής αλλά 
και εναλλακτικές επιλογές. Τα φωτοβολταϊκά 
για παράδειγμα, πριν λίγα μόλις χρόνια, δεν 
αποτελούσαν δημοφιλή επιλογή. Η βελτίωση 
της αποδοτικότητάς τους και η ευρεία πλέ-

ον εφαρμογή τους στις κατασκευές, αποτελεί 
καινοτομία για τον κλάδο. Επιπρόσθετα, λύσεις 
οι οποίες προσδίδουν σημαντικές ενεργειακές 
αποδόσεις λόγω των καινοτόμων υλικών και 
τεχνικών που χρησιμοποιούνται, συντείνουν 
στην προστασία του περιβάλλοντος και αυξά-
νουν σημαντικά την ποιότητα ζωής των πολι-
τών. Αυτά είναι μόνο μερικά παραδείγματα, που 
αποτελούν απόδειξη ότι η καινοτομία μπορεί 
να εφαρμοστεί ευρέως στον κατασκευαστικό 
τομέα. 

ΠΡΟΚΛΉΣΕΙΣ
• Ποιες οι σημαντικότερες προκλήσεις που 
αντιμετωπίζει σήμερα ο τομέας της έρευ-
νας και της καινοτομίας στην Κύπρο;
Οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες των τε-
χνικών κλάδων πρέπει να αντιληφθούν ότι η 
επένδυση στην έρευνα και την καινοτομία είναι 
ουσιαστική για τη διασφάλιση της ποιότητας 
των προϊόντων και των υπηρεσιών τους και απα-
ραίτητη για τη βιωσιμότητά τους σε βάθος χρό-
νου. Πρόκληση, επίσης, αποτελεί η καλλιέργεια 
κουλτούρας στους επιχειρηματικούς και επαγ-
γελματικούς κλάδους για στόχευση σε αγορές 
πέραν της κυπριακής. Αυτό ήταν άλλωστε και 
ένα από τα βασικότερα κριτήρια που τέθηκαν 
στα Προγράμματα Επιχειρηματικής Καινοτομί-
ας που προκηρύχθηκαν πρόσφατα από το ΙδΕΚ. 
Επιπλέον, σημαντική πρόκληση αποτελεί η κα-
λύτερη διασύνδεση της ακαδημαϊκής και της 
επιστημονικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις, 
ώστε οι τελευταίες να αποκτήσουν πρόσβαση 
σε state-of-the-art γνώση και τεχνολογίες που 
παράγονται στα ερευνητικά και ακαδημαϊκά μας 
ιδρύματα. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ
• Συχνά ακούμε παράπονα για δαιδαλώ-
δεις και χρονοβόρες διαδικασίες κατά την 
υλοποίηση των ερευνητικών έργων τόσο 
από τους ερευνητές όσο και από τον μικρό 
σχετικά αριθμό επιχειρήσεων που συμμε-
τέχουν σε ερευνητικά προγράμματα. Ποια 
η άποψή σας;
Για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε απο-
τελεσματικά αυτού του είδους τα ζητήματα, 
έχουμε ήδη δρομολογήσει σε συνεργασία με 

το ΙδΕΚ σειρά ενεργειών οι οποίες περιλαμβά-
νουν την ηλεκτρονική υποβολή και αξιολόγη-
ση των προτάσεων, την απλοποίηση των εντύ-
πων υποβολής και τον καθορισμό μέγιστων 
χρόνων για τη διεκπεραίωση των αιτήσεων. Τα 
μέτρα αυτά έχουν αρχίσει ήδη να αποδίδουν 
μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο που χρειάζε-
ται για την αξιολόγηση των προτάσεων και την 
υπογραφή των συμβολαίων χρηματοδότησης.
• Πώς η Κύπρος θα καταφέρει να καλύψει 
το χαμένο έδαφος σε σχέση με άλλες ευ-
ρωπαϊκές χώρες που παρουσιάζουν αισθητά 
καλύτερες επιδόσεις;
Είναι ξεκάθαρο ότι, από τη στιγμή που υπάρχει 
η πολιτική βούληση αλλά και η τεχνογνωσία, 
μπορούμε να αναβαθμίσουμε τη θέση μας σε 
πανευρωπαϊκό επίπεδο. Είναι σημαντικό να θέ-
σουμε υψηλούς στόχους και να εργαστούμε 
συλλογικά στα πεδία παρέμβασης όπως ορί-
ζονται μέσα από το πλαίσιο στρατηγικής που 
έχει ετοιμαστεί από το ΕΣΕΚ για την Ε&Κ για την 
περίοδο 2019-2023. Έχουν καθοριστεί συγκε-
κριμένοι πυλώνες που αφορούν, μεταξύ άλλων, 
τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την καλλιέργεια 
κουλτούρας, την ενίσχυση της εξωστρέφειας 
του εθνικού μας οικοσυστήματος και την ανά-
πτυξη ενός περιβάλλοντος που θα ευνοεί την 
καινοτόμο επιχειρηματικότητα. Από τα πιο ση-
μαντικά βήματα αποτελεί, επίσης, η ίδρυση του 
υφυπουργείου. Με το υφυπουργείο να έχει ιδι-
αίτερο ρόλο να διαδραματίσει, στοχεύουμε ότι 
η εθνική επένδυση για την έρευνα και την και-
νοτομία θα αποτελέσει το 1,5% του ΑΕΠ μέχρι 
και το 2023, στόχος που μεταφράζεται σε τρι-
πλασιασμό των δαπανών. Παράλληλα, μέσα από 
τα προγράμματα χρηματοδοτήσεων τόσο από 
κρατικά όσο και από ευρωπαϊκά κονδύλια και με 
τη στήριξη του ΙδΕΚ, δίνονται σημαντικά κίνητρα 
σε νεοφυείς επιχειρήσεις και ερευνητές για την 
υλοποίηση και την ανάπτυξη των ιδεών τους. 
• Η χώρα μας παρουσιάζει, επίσης, έλλειψη 
αποφοίτων STEM. Ποιες κινήσεις τροχιο-
δρομούνται ως προς την αντιμετώπιση αυ-
τού του φαινομένου;
Οι τομείς της επιστήμης, της τεχνολογίας, της 
μηχανικής και των μαθηματικών αποτελούν 
τομείς που θεωρούνται απαραίτητοι για την 
παραγωγή της επιστημονικής και τεχνολογι-
κής γνώσης, που οδηγεί σε ανταγωνιστικές 
και βιώσιμες εθνικές οικονομίες. Ήδη έχου-
με αναπτύξει κανάλια συνεργασίας με άμεσα 
εμπλεκόμενους φορείς σε κρατικό και ιδιωτικό 
επίπεδο ενώ η εφαρμογή προγραμμάτων STEM 
στη δημοτική εκπαίδευση περιλαμβάνεται στα 
μέτρα που έλαβε πρόσφατα η πολιτεία. 
• Πρόσφατα ανακοινώθηκαν τα αποτελέ-
σματα των Προγραμμάτων Επιχειρηματικής 
Καινοτομίας του ΙδΕΚ. Είστε ικανοποιημένοι 

Η βελτίωση της σύνδεσης 
της ακαδημαϊκής και 

επιστημονικής κοινότητας 
με τις επιχειρήσεις αποτελεί 

πάγιο στόχο 
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από το επίπεδο των προτάσεων που υπο-
βλήθηκαν;
H στροφή των επιχειρήσεων στην καινοτομία και 
την επένδυση για έρευνα και ανάπτυξη αποτελεί 
βασική προϋπόθεση για την υγιή ανάπτυξη και 
βιωσιμότητά τους. Σε ό,τι αφορά τα προγράμ-
ματα, κύριος στόχος ήταν να καταφέρουν να λά-
βουν χρηματοδότηση οι καλύτερες προτάσεις, 
αυτές που θα μπορούσαν να πείσουν τους αξιο-
λογητές ότι έχουν ξεκάθαρη προοπτική, μέλλον 
και όραμα. Σε αυτό το πλαίσιο, 32 κυπριακές νε-
οφυείς και υφιστάμενες επιχειρήσεις εξασφάλι-
σαν συνολικά €12 εκατ., από €100.000 μέχρι 1 
εκατ. η κάθε μία, με σκοπό να δημιουργήσουν 
ή να αναπτύξουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες 
τους, στοχεύοντας στη διεθνή αγορά. Το επίπε-
δο των προτάσεων θα έλεγα πως κρίνεται αρ-
κετά ικανοποιητικό. Βεβαίως πάντα υπάρχουν 
περιθώρια βελτίωσης ενώ θα πρέπει να ληφθεί 
υπόψη πως είναι η πρώτη φορά που διεξάγεται 
αυτή η διαδικασία. Θα είμαστε ευτυχείς αν στην 
επόμενη προκήρυξη δούμε προτάσεις που δεν 
κατάφεραν να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, 
να επιστρέψουν με βελτιώσεις στη βάση της 
ανατροφοδότησης που έλαβαν. 

ΝΕΟΦΥΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΉΣΕΙΣ 
• Ποιες προοπτικές διανοίγονται από την 
ανάπτυξη κυπριακών νεοφυών επιχειρήσεων; 

Η ανάπτυξη νεοφυών επιχειρήσεων μπορεί 
να συνεισφέρει στη βελτίωση της ποιότητας 
ζωής των πολιτών μέσα από τη δημιουργία 
νέων θέσεων εργασίας και την προσφορά ανα-
βαθμισμένων προϊόντων και υπηρεσιών. Σε ό,τι 
αφορά την ίδια τη φύση των επιχειρήσεων, εί-
ναι γεγονός ότι βασίζονται σε εξελιγμένα επι-
χειρηματικά μοντέλα τα οποία ξεφεύγουν από 
το βεληνεκές των –ενδεχομένως κορεσμένων– 
υπαρχόντων μοντέλων που γνωρίζαμε μέχρι 
σήμερα. Η συνεισφορά τους αυτή έχει σαφείς 
προεκτάσεις στην παραγωγική βάση της οικο-
νομίας καθώς μπορεί να τη διευρύνει. Επιπρό-
σθετα, η επέκταση των επιχειρήσεων αυτού 
του είδους, τους δίνει μια δυναμική η οποία 
ωθεί το ίδιο το οικοσύστημα των νεοφυών επι-
χειρήσεων να εξελιχτεί περαιτέρω. Παράγοντες 
όπως το ευνοϊκό φορολογικό περιβάλλον και 
η ύπαρξη υποστηρικτικών μηχανισμών διευκο-
λύνουν τις διαδικασίες ανάπτυξης του οικοσυ-
στήματος. Η βάση υπάρχει, καθώς το ανθρώπι-
νο δυναμικό μας είναι υψηλά εκπαιδευμένο και 
ήδη παράγει διεθνούς επιπέδου επιστημονικό 
έργο. Το ζήτημα είναι αυτό το έργο να καταφέ-
ρουμε να το αναπτύξουμε σε δραστηριότητα 
με προστιθέμενη αξία, συνεισφέροντας στην 
οικονομία αλλά και την κοινωνία ευρύτερα.
• Θεωρείτε ικανοποιητική τη σημερινή κα-
τάσταση σε σχέση με τη διασύνδεση των 

επιχειρήσεων με την ερευνητική κοινότητα; 
Ποιοι οι στόχοι και οι σχεδιασμοί σας για 
αυτή την πολύ σημαντική παράμετρο του 
τομέα έρευνας και καινοτομίας;
Η βελτίωση της σύνδεσης της ακαδημαϊκής και 
επιστημονικής κοινότητας με τις επιχειρήσεις 
αποτελεί πάγιο στόχο και βρίσκεται ψηλά στην 
ατζέντα μας καθώς αποτελεί μία από τις πιο 
σημαντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζου-
με. Έχουν ήδη γίνει σημαντικά βήματα ούτως 
ώστε να κινητοποιήσουμε όλους τους εμπλε-
κόμενους ενώ έχουν ήδη προγραμματιστεί 
δράσεις για το 2020.Η ενημέρωση αφορά συ-
γκεκριμένα τα οφέλη της επένδυσης σε έρευ-
να και καινοτομία και στην ενεργοποίηση της 
μεταφοράς γνώσης, καθιστώντας τον τομέα 
προτεραιότητα στην ατζέντα των επιχειρήσεων 
και των υπόλοιπων εμπλεκομένων. Ένα από τα 
πιο στοχευμένα μέτρα αφορά τη δημιουργία 
ενός κεντρικού Γραφείου Μεταφοράς Γνώσης 
το οποίο θα υποστηρίξει την εμπορική αξιο-
ποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων που 
παράγει η ερευνητική μας κοινότητα από τις 
επιχειρήσεις. Την ίδια στιγμή, θα βοηθήσει στην 
καλύτερη κατανόηση των αναγκών των επιχει-
ρήσεών μας από τα πανεπιστήμια, με στόχο τον 
προσανατολισμό της ερευνητικής τους ατζέ-
ντας σε πεδία με απτό όφελος προς την τοπική 
επιχειρηματική κοινότητα. 


