
 

ο Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) 

φιλοδοξώντας να αναδειχθεί σε Εθνικό Φορέα 

Προώθησης και Ανάπτυξης της Επιστημο-νικής 

και Τεχνολογικής Έρευνας στην Κύπρο, 

ανέπτυξε, στο μικρό χρονικό διάστημα της ύπαρξης 

και λειτουργίας του, σύνθετη και πολυδιάστατη δρα-

στηριότητα. Μέσα από αυτή, επιδιώκεται η υλο-

ποίηση των γενικών στόχων του Ιδρύματος που 

συνοψίζονται στην: 

➢ ουσιαστική συμβολή στο σχεδιασμό και 

προγραμματισμό της πολιτικής στο τομέα της 

έρευνας, 

➢ προώθηση της επιστημονικής και τεχνο-

λογικής έρευνας στην Κύπρο, με έμφαση στην 

εφαρμοσμένη έρευνα,  

➢ συστηματική διερεύνηση και προσδιορισμό 

αξόνων προτεραιότητας για προώθηση της 

έρευνας, με βάση τις αναπτυξιακές ανάγκες της 

κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, 

➢ παραχώρηση, μέσω ειδικού ταμείου, χορηγιών 

για την υλοποίηση αξιόλογων ερευνητικών 

σχεδίων, 

➢ εκπροσώπηση της Κύπρου, ενεργό συμμε-

τοχή και ανάπτυξη πολυεπίπεδων συνεργα-

σιών στους διεθνείς οργανισμούς, με έμφαση 

στο χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 

➢ αναβάθμιση και επέκταση της ερευνητικής 

υποδομής 

➢ αξιολόγηση των δυνατοτήτων φορέων ή ατό-

μων για διεξαγωγή έρευνας, 

➢ αξιοποίηση του υψηλού επιπέδου επιστη-

μονικού δυναμικού στην ερευνητική διαδικασία, 

τόσο στο χώρο της Κύπρου, όσο και στα 

πλαίσια του απόδημου ελληνισμού και τέλος 

➢ διαφώτιση του κοινού για τη σημασία της 

έρευνας στις σημερινές κοινωνικοοικονομικές 

συνθήκες. 

 

 
 

 

Ι ΔΡΥΜΑ 

ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ 

Ε ΡΕΥΝΑΣ 

 

 

 



ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1999 

1996 - 1999 

2 

 

Στα πλαίσια των πιο πάνω στόχων, το Διοικητικό 

Συμβούλιο του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας 

αποφάσισε την καθιέρωση του θεσμού των 

Ετήσιων Προγραμμάτων Επιχορήγησης Ερευ-

νητικών Σχεδίων προσδοκώντας να: 

➢ ενθαρρύνει την ανάπτυξη εφαρμοσμένης 

έρευνας, που να στοχεύει στη λύση προβλη-

μάτων που αντιμετωπίζει ο κοινωνικοοικο-

νομικός ιστός της Κύπρου, ιδιαίτερα στα πλαί-

σια της ευρωπαϊκής της προοπτικής, 

➢ συμβάλει στην αναβάθμιση της ερευνητικής 

υποδομής, αξιοποίηση του επιστημονικού 

δυναμικού της Κύπρου και διευκόλυνση της 

πρόσβασης στα αποτελέσματα της έρευνας 

που διεξάγεται στην Κύπρο, 

➢ προωθήσει την ανάπτυξη ερευνητικών 

δικτύων σε τοπικό, περιφερειακό και ευρω-

παϊκό επίπεδο, σε συνεργασία με απόδημους 

Κύπριους, Ελλαδίτες και ξένους επιστήμονες 

και  

➢ ενισχύσει την προσπάθεια προβολής της 

Κύπρου ως Περιφερειακού Ερευνητικού 

Κέντρου. 

 

 

Πρώτο πρόγραμμα  

Τον Οκτώβριο του 1997 προκηρύχθηκε το Πρώτο 

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ερευνητικών 

Σχεδίων του ΙΠΕ, που αποτελούσε και τον ακρο-

γωνιαίο λίθο στην οικοδόμηση αυτού του θεσμού 

στον κυπριακό χώρο. Η επιχορήγηση έφτασε στο 

ποσό των 270,000ΛΚ, με ανώτερο ποσό επιχο-

ρήγησης για κάθε σχέδιο τις 30,000ΛΚ. Υποβλή-

θηκαν συνολικά 67 ερευνητικά σχέδια και έτυχαν 

επιχορήγησης τα 12, τα οποία σήμερα βρίσκονται 

σε προχωρημένη φάση εκπόνησης.  

Δεύτερο πρόγραμμα  

Το έντονο ενδιαφέρον της επιστημονικής και 

ερευνητικής κοινότητας για τα προγράμματα του 

ΙΠΕ, καταδείχθηκε με σαφήνεια στο Δεύτερο 

Πρόγραμμα Επιχορήγησης Ερευνητικών 

Σχεδίων, που προκηρύχθηκε ένα χρόνο αργότερα, 

με συνολικό προϋπολογισμό 450,000ΛΚ. Ο 

αριθμός των σχεδίων που υποβλήθηκαν στα 

πλαίσια του προγράμματος αυξήθηκε κατά 50%, 

φθάνοντας συνολικά τα 98. Δεκαέξι (16) από αυτά 

έτυχαν επιχορήγησης καλύπτοντας ένα ευρύ 

φάσμα θεμάτων. Επίσης, ιδιαίτερα ενδιαφέρον 

στοιχείο της αποτίμησης του Δεύτερου Προ-

γράμματος αποτελεί η ποιοτική αναβάθμιση των 

σχεδίων, καθώς ο μέσος όρος βαθμολογίας που 

συγκέντρωσαν, κατά τη διαδικασία αξιολόγησης 

ΤΡΙΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ 
ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

Επισημαίνεται ότι οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει να περιέχουν το στοιχείο 

της έρευνας, της παραγωγής νέας γνώσης και της ανάπτυξης καινοτομιών που θα 

αφορούν τη μεθοδολογία ή/και το τελικό αποτέλεσμα. Προτάσεις που θα περιορίζονται σε 

απλή συλλογή, παράθεση και αξιολόγηση υφιστάμενων στοιχείων για εξαγωγή κάποιων 

συμπερασμάτων, εντάσσονται στo πλαίσιο της μελέτης και όχι της έρευνας. 



  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ 

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

3 3
ο
 

τους, ανήλθε στο 6.81 σε σχέση με 6.05 το 1997. 

Τρίτο πρόγραμμα 

Η επιτυχία των πρώτων Προγραμμάτων και οι 

ενθαρρυντικές προοπτικές που δημιουργούνται για 

την περαιτέρω αναβάθμιση της ερευνητικής δρα-

στηριότητας στην Κύπρο, ώθησαν το Διοικητικό 

Συμβουλίου του ΙΠΕ στην απόφαση για την προκή-

ρυξη του Τρίτου Προγράμματος Επιχορήγησης 

Ερευνητικών Σχεδίων, συνολικού προϋπολο-

γισμού 700,000ΛΚ, με τους όρους και τις προϋπο-

θέσεις που περιγράφονται στη συνέχεια. Στη νέα 

αυτή προκήρυξη επιχειρείται μια συστηματική 

«αναδόμηση» του Προγράμματος, με βάση τις 

εμπειρίες που αποκτήθηκαν από τους λειτουργούς 

του Ιδρύματος, αλλά και τις σχετικές εισηγήσεις της 

ερευνητικής κοινότητας. Η αναδόμηση επιδιώκει 

την επίτευξη των πιο κάτω συμπληρωματικών 

στόχων:  

➢ Έμφαση στο τρίπτυχο Ανάπτυξη/Τεχνολογία 

– Αειφορία – Ποιότητα ζωής/Κοινωνία. 

➢ Εμπλουτισμός των θεματικών ενοτήτων και 

με άλλα σύγχρονα θέματα, έτσι ώστε να 

διευρυνθεί το πλαίσιο των επιστημόνων που 

μπορούν να εκδηλώσουν ενδιαφέρον. 

➢ Συμπόρευση των κυπριακών προγραμ-

μάτων με τα τεκταινόμενα στο χώρο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

➢ Βελτίωση των όρων συμμετοχής, υποβολής 

και εκπόνησης ερευνητικού σχεδίου καθώς 

επίσης και των διατάξεων αξιολόγησης και 

τελικής επιλογής, έτσι ώστε να εμπεδώνεται 

περαιτέρω στους συμμετέχοντες το αίσθημα 

αξιοκρατίας και αξιοπιστίας του θεσμού. 

Δικαίωμα συμμετοχής / υποβολής 

ερευνητικού σχεδίου 

Δικαίωμα συμμετοχής σε προτεινόμενο 

ερευνητικό σχέδιο έχουν ερευνητές – ερευνητικοί 

φορείς της Κύπρου ή και του εξωτερικού.  

Δικαίωμα υποβολής ερευνητικού σχεδίου έχουν 

ερευνητές / οργανισμοί, μόνιμα εγκατεστημένοι στη 

Κύπρο. Το σχέδιο υποβάλλει ο «συντονιστής» 

του, ο οποίος απαραίτητα πρέπει να απασχολείται 

στον ιδιωτικό τομέα.  

Φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, συμπε-

ριλαμβανομένων του Πανεπιστημίου Κύπρου και 

του Ινστιτούτου Νευρολογίας και Γενετικής, δεν 

έχουν δικαίωμα συμμετοχής ως συντονιστές. 

Ενθαρρύνεται όμως η συμμετοχή τους ως 

συνεργατών - συνδεόμενων μερών. 

Ερευνητές / οργανισμοί εγκατεστημένοι στην 

Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συμμετέχουν, 

σύμφωνα με το Πρωτόκολλο συνεργασίας που 

υπογράφηκε από κοινού από την Ευρωπαϊκή 

Ένωση και την Κυπριακή Δημοκρατία στα πλαίσια 

του Πέμπτου Προγράμματος Πλαισίου της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Συντονιστής της Έρευνας 

Ο «Συντονιστής» του Ερευνητικού Σχεδίου πρέπει 

να είναι φυσικό πρόσωπο, που να απασχολείται 

στον ιδιωτικό τομέα.  

Ο συντονιστής εκπροσωπεί το σύνολο της 

ερευνητικής ομάδας, καταθέτει το σχέδιο, 

υπογράφει το «Συμβόλαιο Διεκπεραίωσης 

Έρευνας» σε περίπτωση χρηματοδότησης και είναι 

ο νομικά υπεύθυνος έναντι του ΙΠΕ για την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που πηγάζουν από 

αυτό. Διατηρεί αρχείο συναλλαγών και 

δραστηριοτήτων που αφορούν το ερευνητικό 

σχέδιο. 

Κάθε συντονιστής μπορεί να καταθέσει μόνο ένα 

ερευνητικό σχέδιο. Σε περίπτωση που κάποιος 

Α.                    ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ / ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
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συντονιστής καταθέσει δύο σχέδια το ΙΠΕ θα 

θεωρεί ως έγκυρο μόνο το πρώτο εξ’ αυτών, με 

βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. 

Συντονιστής ενός ερευνητικού σχεδίου μπορεί να 

συμμετέχει μόνο σε ένα επιπλέον ερευνητικό σχέδιο 

ως συνεργάτης.  

Συνεργάτης - συνδεόμενο μέρος 

«Συνεργάτης - συνδεόμενο μέρος» μπορεί να 

είναι ερευνητής / οργανισμός του ιδιωτικού ή του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα, ανεξάρτητα από το 

χώρο μόνιμης εγκατάστασης (Κύπρος ή εξωτερικό). 

Για κάθε συνεργάτη - συνδεόμενο μέρος, χρειάζεται 

απαραίτητα να συμπεριληφθεί στην αίτηση πρό-

τυπη “Επιστολή Συμμετοχής”, υπογραμμένη από 

τον ίδιο και τον υπεύθυνο του οργανισμού, στον 

οποίο ανήκει.  

Κάθε ερευνητής – συνεργάτης μπορεί να συμμε-

τάσχει μόνο σε δύο ερευνητικά σχέδια. Σε 

περίπτωση που κάποιος ερευνητής εμφανίζεται σε 

περισσότερα ερευνητικά σχέδια, τότε θα θεωρείται 

έγκυρη η συμμετοχή του μόνο στα δύο πρώτα με 

βάση τον αριθμό πρωτοκόλλου κατάθεσης. Το ΙΠΕ, 

χωρίς άλλη προειδοποίηση, θα διαγράφει τα 

στοιχεία που αφορούν τη συμμετοχή του, από κάθε 

άλλο ερευνητικό σχέδιο. 

Δίκτυο συνεργασίας 

Ενθαρρύνεται, όπου προσφέρεται, να δημιουργείται 

δίκτυο συνεργασίας με άλλους ερευνητές ή/και 

οργανισμούς, εγκατεστημένους στην Κύπρο ή και 

το εξωτερικό. Σημειώνεται ότι με βάση τα κριτήρια 

αξιολόγησης η ανάπτυξη ενός τέτοιου δικτύου με 

φορείς του εξωτερικού και απόδημους Κύπριους 

επηρεάζει θετικά την αξιολόγηση του ερευνητικού 

σχεδίου. Ιδιαίτερα θετικό στοιχείο θα θεωρείται η 

διεπιστημονική σύνθεση των ερευνητικών ομάδων 

του δικτύου.  

Ο συντονιστής του ερευνητικού σχεδίου έχει την 

ευθύνη για την αποτελεσματική λειτουργία του 

δικτύου.  

 
 

Πνευματική ιδιοκτησία 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί από τους 

ερευνητές στο θέμα της πνευματικής ιδιοκτησίας 

των ερευνητικών σχεδίων και των αποτελεσμάτων 

τους. Ειδικότερα σημειώνονται για την παρούσα 

προκήρυξη τα εξής: 

1. Τα πνευματικά δικαιώματα της έρευνας ανή-

κουν στον/ους Ερευνητή/ές, εκτός αν συμφω-

νηθεί διαφορετικά.  

2. Ο συντονιστής έχει την αποκλειστική ευθύνη 

κατοχύρωσης των πνευματικών δικαιωμάτων 

της ερευνητικής εργασίας και των αποτελε-

σμάτων της, προς όφελος της ερευνητικής ομά-

δας. Συστήνεται προς τους συντονιστές να 

πράττουν τούτο έγκαιρα και σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κυπριακής νομοθεσίας (Νόμος 

περί Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας - Ν.16(Ι)/98, 

Αρ.3234 6/4/1998 κ.ά.). Για σχετικές 

πληροφορίες μπορούν να αποτείνονται στην 

Έφορο Εταιρειών (τηλ. 307701). 

3. Ôï ºäñõìá äåí öÝñåé êáìßá íïìéêÞ Þ Üëëç 

åõèýíç óôçν ðåñßðôùóç ðïõ áðïäåé÷èåß üôé ôï 

óýíïëï Þ ìÝñïò åñåõíçôéêïý ó÷åäßïõ ðñïÝêõøå 

áðü ðáñÜíïìç, ùò ðñïò ôç ðíåõìáôéêÞ 

éäéïêôçóßá, åíÝñãåéá ïðïéïõäÞðïôå. Ç åõèýíç 

áõôÞ âáñáßíåé ôïí óõíôïíéóôÞ ôïõ åñåõíçôéêïý 

ó÷åäßïõ. 
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Επιχορήγησης θα τύχουν ερευνητικά σχέδια που 

θα εντάσσονται στις θεματικές ενότητες των πιο 

κάτω τριών βασικών αξόνων προτεραιότητας 

και θα πληρούν τα κριτήρια που καθορίζονται στην 

παρούσα προκήρυξη.  

1.1. Ενίσχυση ανταγωνιστικότητας της 

μεταποίησης – πρωτότυπα προϊόντα –     

νέα υλικά 

➢ Καινοτόμες μέθοδοι παραγωγής -  

 ανάπτυξη ή/και κατασκευή βιομηχανικού πρω-

τοτύπου για νέα ή βελτιωμένα προϊόντα. 

➢ Σχεδιασμός και ανάπτυξη οικολογικά αποτε-

λεσματικών διεργασιών. 

➢ Ανάπτυξη νέων υλικών προηγμένης τεχνολογίας. 

➢ Επέκταση ορίων και αντοχής δομικών υλικών. 

1.2. Ενέργεια 

➢ Ορθολογική, αποτελεσματική χρήση – εξοικο-

νόμηση ενέργειας. 

➢ Βελτίωση μεθόδων αξιοποίησης νέων και ανα-

νεώσιμων πηγών ενέργειας. 

➢ Τεχνολογίες μεταφοράς και διανομής ενέργειας. 

1.3. Πληροφορική 

➢ Ανάπτυξη καινοτόμων λογισμικών προγραμμάτων. 

➢ Ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου. 

➢ Νέες μέθοδοι εργασίας εξ αποστάσεως. 

➢ Ανάπτυξη καινοτόμων συστημάτων πληροφο-

ρικής στο τομέα τηςυγείας.  

➢ Ανάπτυξη νέων συστημάτων δυνητικής 

πραγματικότητας. 

1.4. Τηλεπικοινωνίες 

➢ Υπηρεσίες δικτύων δεύτερης και τρίτης γενιάς. 

➢ Ανάπτυξη νέων ποιοτικών υπηρεσιών. 

➢ Νέες εφαρμογές με οπτικές ίνες. 

➢ Ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία από πηγές εκ-

πομπής τηλεπικοινωνιακών μέσων και επι-

δράσεις στον άνθρωπο. 

 

2.1. Αειφόρος γεωργία, αλιεία και 

δασοπονία 

➢ Αξιοποίηση των φυσικών γενετικών πόρων της 

Κύπρου. 

➢ ÁíÜðôõîç Þ/êáé âåëôßùóç åéäþí êáé ìåèüäùí 

êáëëéÝñãåéáò êáé ðñïóôáóßáò öõôþí, õäáôï-

êáëëéÝñãåéáò êáé êôçíïôñïößáò, ëáìâáíïìÝíùí 

õðüøç ôùí óõíèçêþí ôçò Êýðñïõ. 

➢ Αειφόρα διαχείριση δασικών πόρων. 

2.2. Περιβάλλον 

➢ Ορθολογική διαχείριση και διατήρηση των 

φυσικών πόρων στην Κύπρο. 

➢ Μείωση και επεξεργασία αποβλήτων, καινο-

τόμες μέθοδοι ανακύκλωσης. 

➢ Ολοκληρωμένη διαχείριση, αειφόρος χρήση και 

εξοικονόμηση υδάτινων πόρων  στην Κύπρο.  

➢ Ολοκληρωμένος έλεγχος για πρόληψη και 

αντιμετώπιση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας, 

των νερών και του εδάφους. 

2.3. Αειφόρος αστική ανάπτυξη 

➢ Αειφόρος χωροταξικός - πολεοδομικός σχεδια-

σμός και ορθολογική διαχείριση πόρων. 

➢ Μοντέλα πρόβλεψης και αντιμετώπισης θορύβου 

σε οικιστικές ζώνες στις κυπριακές συνθήκες. 

➢ Ανάπτυξη τεχνολογιών για την αειφόρο διατή-

ρηση και αποκατάσταση κτιριακού περιβάλ-

λοντος της κυπριακής πολιτιστικής κληρονομιά. 
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3.1. Παιδεία / Πολιτισμός 

➢ Ανάπτυξη νέων προγραμμάτων και μεθόδων 

διδασκαλίας και χρήση νέων τεχνολογιών. 

➢ Οργανικός και λειτουργικός αναλφαβητισμός 

στους αποφοίτους των Δημοτικών Σχολείων. 

➢ Η μεθοδολογία στη διδασκαλία της Πρώτης 

Ανάγνωσης. 

➢ Τριτοβάθμια εκπαίδευση και Ε.Ε. 

➢ Ανάπτυξη νέων διαγνωστικών μεθόδων στην 

εκπαίδευση και την αξιολόγηση προσωπικού. 

➢ Συστήματα για παροχή ίσων εκπαιδευτικών 

ευκαιριών σε άτομα με ειδικές ανάγκες. 

➢ Καινοτόμες μέθοδοι προστασίας και συντή-

ρησης ιστορικών μνημείων και στοιχείων της 

πολιτισμικής κληρονομιάς. 

 

3.2. Υγεία 

➢ Συστήματα Υγείας: οργάνωση, διοίκηση, 

οικονομικά της υγείας, αξιοποίηση των πόρων 

της υγείας με βάση το κόστος – ωφελιμότητα – 

αποδοτικότητα, επιδημιολογικές, αναλυτικές, 

συγκριτικές, περιγραφικές και κλινικές έρευνες. 

➢ Χρόνια νοσήματα στην Κύπρο (καρδιαγγειακά, 

καρκίνος, διαβήτης, υπέρταση, αναιμίες κ.ά.): 

Επιδημιολογικές συνθήκες, γεωγραφικά, κοινω-

νικά, χρονικά, γενετικά, διατροφικά και άλλα 

αίτια, παράγοντες που επηρεάζουν θετικά ή 

αρνητικά την εμφάνιση των ασθενειών αυτών 

στην Κύπρο, εισηγήσεις για την πρόληψη και 

προστασία του πληθυσμού. 

➢ Ασφάλεια, έλεγχος ποιότητας τροφίμων 

➢ Ψυχική υγεία, βελτίωση ποιότητας ψυχιατρικών 

υπηρεσιών και υπηρεσιών κοινωνικής πρό-

νοιας. 

3.3. Κοινωνία - Υπηρεσίες για τον πολίτη 

➢ Προσφυγικοί οικισμοί / πρόσφυγες και κοινω-

νικά προβλήματα στη Κύπρο. 

➢ Ο θεσμός της οικογένειας στην κυπριακή 

κοινωνία - γάμοι, διαζύγια, μονογονεϊκές οικο-

γένειες / σχετικά προβλήματα. 

➢ Παραβατικότητα στην κυπριακή κοινωνία. 

➢ Έρευνα - Νέες Τεχνολογίες σε σχέση με την 

κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη 

➢ Νέα μοντέλα παροχής υπηρεσιών στους πολίτες. 

➢ Συστήματα εξυπηρέτησης και εξασφάλισης 

ανεξάρτητης διαβίωσης για άτομα με ειδικές 

ανάγκες, αναπήρους και ηλικιωμένους. 
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Διαδικασία παραλαβής και 

αξιολόγησης ερευνητικών σχεδίων 

Η διαδικασία παραλαβής και αξιολόγησης των 

ερευνητικών σχεδίων περιλαμβάνει τρία στάδια: 

Στάδιο Α: Τα ερευνητικά σχέδια που θα φτάσουν 

εμπρόθεσμα στο ΙΠΕ σε σφραγισμένο φάκελο, θα 

λαμβάνουν αριθμό πρωτοκόλλου και σχετική 

βεβαίωση παραλαβής. Καμία αλλαγή ή προ-

σθήκη δεν θα γίνεται μετά την παραλαβή του 

ερευνητικού σχεδίου. 

Στάδιο Β: Στη συνέχεια το Δ.Σ. του Ιδρύματος ή 

εξουσιοδοτημένη από αυτό επιτροπή, θα εξετάσει εάν 

τα υποβληθέντα σχέδια πληρούν τις γενικές διατάξεις 

της προκήρυξης και μπορούν να προωθηθούν για 

αξιολόγηση. Ερευνητικά σχέδια που φέρουν μικρές 

και επουσιώδεις ελλείψεις ή παρατυπίες θα 

προωθούνται για αξιολόγηση (με τις συνέπειες που 

αυτές συνεπάγονται στη βαθμολόγηση τους) και 

εφόσον αργότερα τύχουν επιχορήγησης, τότε θα 

καλείται ο συντονιστής τους για αναπροσαρμογή. 

Στάδιο Γ: Κάθε ερευνητικό σχέδιο θα αξιολογείται 

από δύο αξιολογητές – ειδικούς επιστήμονες στο 

αντικείμενο, οι οποίοι σε πρώτη φάση θα κρίνουν 

κατά πόσο το ερευνητικό σχέδιο εμπίπτει στις 

θεματικές ενότητες της προκήρυξης και στη 

συνέχεια θα βαθμολογούν την ποιότητα του 

σχεδίου σε κάθε ένα κριτήριο της προκήρυξης. Ο 

μέσος όρος των βαθμολογιών που θα εξασφαλίσει 

ένα σχέδιο, θα αποτελεί και την τελική του 

βαθμολογία. Σε περίπτωση που η απόλυτη 

διαφορά της βαθμολογίας που θα δώσουν οι δύο 

αξιολογητές υπερβαίνει το 25%, τότε το σχέδιο θα 

αξιολογείται και από τρίτο αξιολογητή. Η τελική 

βαθμολογία στην περίπτωση αυτή θα ισοδυναμεί με 

το μέσο όρο των δύο πλησιέστερων βαθμολογιών. 

Η διαδικασία αξιολόγησης των προτάσεων θα είναι 

ενιαία και θα ολοκληρωθεί μέσα σε συγκεκριμένο 

χώρο και χρονικό διάστημα δύο έως τριών ημερών. 

Η όλη διαδικασία θα είναι εμπιστευτική. Τόσο 

το περιεχόμενο των ερευνητικών σχεδίων, όσο 

και η ταυτότητα των αξιολογητών δε θα κοινο-

ποιούνται. 

Επιλέξιμο Ερευνητικό Σχέδιο  

Ένα ερευνητικό σχέδιο θα θεωρείται «επιλέξιμο», 

δηλαδή υποψήφιο για χρηματοδότηση, όταν 

καλύπτει όλους τους όρους της προκήρυξης και η 

βαθμολογία του υπερβαίνει το 75/100.  

Κριτήρια Αξιολόγησης  

Τα κυριότερο κριτήριο για την αξιολόγηση των 

ερευνητικών σχεδίων αφορά την επιστημονική και 

καινοτομική αρτιότητα του σχεδίου, όπως αυτή 

εκφράζεται μέσα από το βαθμό πρωτοτυπίας και 

καινοτομίας, τη μεθοδολογία και στρατηγική, τη δομή και 

τεκμηρίωση της πρότασης, τα προσόντα του συντονιστή 

και των συνεργατών, αλλά και την επάρκεια της 

υφιστάμενης και προτεινόμενης ερευνητικής υποδομής. 

Επίσης, σημαντικό κριτήριο αποτελεί η κοινωνική και 

αναπτυξιακή προστιθέμενη αξία που παράγεται 

από την εκπόνηση και τα αποτελέσματα του 

ερευνητικού σχεδίου, όπως αυτή αποτυπώνεται από 

το προσδοκώμενο όφελος για την ανάπτυξη της 

κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, την ανάπτυξη 

δικτύου συνεργασίας και την τεκμηρίωση εκμε-

τάλλευσης και διάχυσης των αποτελεσμάτων. 

Τέλος, κριτήριο αποτελεί και η χρηστή διαχείριση 

του προγράμματος. 

Πιο αναλυτικά, τα ερευνητικά σχέδια θα βαθμο-

λογηθούν με βάση την ανάλυση που εμφανίζεται στον 

«Πίνακα Κριτηρίων Αξιολόγησης». Συστήνεται 

όπως, σε κάθε ερευνητικό σχέδιο γίνεται σαφής 

τεκμηρίωση ως προς το κατά πόσον πληρούνται ένα 

προς ένα τα κριτήρια αυτά 

Γ.   ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 



ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

1. Επιστημονική και καινοτομική αρτιότητα ερευνητικού σχεδίου            55% 

1.1. Βαθμός πρωτοτυπίας και καινοτομίας                   10% 

1.2. Μεθοδολογία, προσέγγιση και στρατηγική, δομή και τεκμηρίωση    20% 

1.3. Προσόντα και εμπειρία συντονιστή και  συνεργατών1    15% 

1.4. Επάρκεια υφιστάμενης και προτεινόμενης ερευνητικής υποδομής         10% 

 

2. Κοινωνική και αναπτυξιακή προστιθέμενη αξία               30% 

2.1. Όφελος για την ανάπτυξη της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας         10% 

2.2. Ανάπτυξη δικτύου συνεργασίας2             10% 

2.3. Τεκμηρίωση εκμετάλλευσης αποτελεσμάτων               5% 

2.4. Διαδικασία διάχυσης αποτελεσμάτων                5% 

 

3. Διαχείριση ερευνητικού σχεδίου                 15% 

3.1. Γενική εικόνα σχεδίου3                  5% 

3.2. Εξασφάλιση χρηματοδότησης από εξωτερικό φορέα4              5% 

3.4. Προϋπολογισμός (εφικτότητα, συμβατότητα με οδηγίες κλπ)             5% 

 

Προτρέπονται οι ερευνητές, όπως ζητούν κάθε πληροφορία σχετική με την ετοιμασία και υποβολή 

ερευνητικών σχεδίων από τους λειτουργούς του ΙΠΕ πριν την επίσημη παράδοση τους. 

 

1 Το κριτήριο 1.3. αναφέρεται στα επιστημονικά προσόντα, την εμπειρία της ερευνητικής ομάδας σε προηγούμενη έρευνα, τις 

δημοσιεύσεις του συντονιστή και των συνεργατών, στη διεπιστημονική σύνθεση της ομάδας, την εμπειρία του συντονιστή στη 

οργάνωση εργασίας και ανάπτυξης δικτύου κ.ο.κ. 

2 Το κριτήριο 2.2. αναφέρεται στη συνεργασία με ερευνητές - οργανισμούς στο εξωτερικό, απόδημους Κύπριους και Ελλαδίτες κ.ά. 

3 Το κριτήριο 3.1. αναφέρεται στην παρουσίαση του ερευνητικού σχεδίου, στην τήρηση των προδιαγραφών της προκήρυξης, στη 

συστηματική ακολουθία των οδηγιών, στην πληρότητα συμπλήρωσης των εντύπων κλπ 

4 Το κριτήριο 3.2. αναφέρεται στην προέλευση της εξωτερικής χρηματοδότησης, όπως αυτή επεξηγείται στην παράγραφο 

«Εξωτερική Χρηματοδότηση», το ύψος και τη φύση της χρηματοδότησης.  

Γενικές σημειώσεις:  

1. Η εξασφάλιση χρηματοδότησης, συνεργασίας, η δημιουργία δικτύου κλπ, δεν συνεπάγεται απαραίτητα και τη βαθμολόγηση 

του σχεδίου με το σύνολο του αντίστοιχου ποσοστού. Για κάθε κριτήριο θα υπάρχει ποιοτική και ποσοτική διαβάθμιση από 

τους αξιολογητές.  

2. Συστήνεται, όπως η έκθεση του ερευνητικού σχεδίου εμπεριέχει σαφή και συστηματική δομημένη τεκμηρίωση για 

καθένα κριτήριο. 
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Συνολικός Προϋπολογισμός 

Ο προϋπολογισμός του παρόντος προγράμματος 

ανέρχεται στο συνολικό ύψος των 700,000ΛΚ, εκ 

των οποίων οι 550,000ΛΚ αποτελούν την συνει-

σφορά του Ειδικού Ταμείου Επιστημονικής 

Έρευνας του ΙΠΕ. Ποσά 100,000ΛΚ, 40,000ΛΚ και 

10,000ΛΚ προβλέπεται να διατεθούν από τα 

Υπουργεία Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, 

Υγείας και Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περι-

βάλλοντος για επιχορήγηση ερευνητικών σχεδίων 

σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες. 

Εξασφάλιση χρηματοδότησης 

Κύρια επιδίωξη του ΙΠΕ είναι η χρηματοδότηση 

ερευνητικών σχεδίων από όλες τις θεματικές 

ενότητες. Ως εκ τούτου, χρηματοδότηση θα 

εξασφαλίζεται από το ερευνητικό σχέδιο με την 

ψηλότερη βαθμολογία σε κάθε θεματική 

ενότητα, με την προϋπόθεση ότι αυτό θα είναι 

επιλέξιμο. Τα υπόλοιπα ερευνητικά σχέδια θα 

επιλέγονται για χρηματοδότηση σύμφωνα με την 

απόλυτη βαθμολογία που θα εξασφαλίσουν, 

ανεξάρτητα από τη θεματική ενότητα στην οποία 

εντάσσονται. Καμία πρόταση με τελική βαθμολογία 

χαμηλότερη του 75/100 δε θα χρηματοδοτηθεί. 

Ειδικά οι θεματικές ενότητες 1.1, 1.2, και 3.2 θα τύ-

χουν «ειδικής» επιχορήγησης, εφόσον ο προϋπολο-

γισμός του προγράμματος τύχει σχετικής ενίσχυσης 

από τα ενδιαφερόμενα υπουργεία και υπό την 

προϋπόθεση ότι τα σχέδια αυτά θα είναι επιλέξιμα.  

Σε περίπτωση που δύο ή περισσότερες ερευνητικές 

προτάσεις παρουσιάζουν σημαντικές επικαλύψεις 

και τύχουν βαθμολογίας που θα τους εξασφαλίζει 

διεκδίκηση χρηματοδότησης, το Δ.Σ. του ΙΠΕ θα 

έχει την ευχέρεια να καθορίσει ποιες από τις 

προτάσεις αυτές - πέραν της πρώτης σε κατάταξη - 

θα χρηματοδοτηθούν, καθώς και ποιο θα είναι το 

ύψος της χρηματοδότησής τους. 

Η τελική απόφαση για έγκριση των ερευνητικών 

σχεδίων που θα τύχουν χρηματοδότησης θα ληφθεί 

από το Δ.Σ. του ΙΠΕ σε ειδική συνεδρία και θα είναι 

αμετάκλητη. 

Όρια χρηματοδότησης 

Το Ι.Π.Ε. θα χρηματοδοτήσει μέχρι 80% του 

συνολικού προϋπολογισμού του ερευνητικού 

σχεδίου, με ανώτατο όριο 35,000ΛΚ. 

Εξωτερική Χρηματοδότηση 

Κάθε ερευνητικό σχέδιο θα πρέπει να εξασφαλίσει 

τουλάχιστο το 20% του προτεινόμενου προϋπο-

λογισμού από άλλες πηγές. Η εξωτερική χρηματο-

δότηση μπορεί να προέρχεται από:  

i. εξωτερικό φορέα που δε συμμετέχει 

στην ερευνητική διαδικασία, αλλά ενδιαφέρεται 

για τα αποτελέσματα αυτής, 

ii. αυτοχρηματοδότηση του σχεδίου 

μέσω του συντονιστή ή άλλου συνεργάτη. 

Σημειώνεται ότι, με βάση τα κριτήρια αξιολόγησης η 

εξασφάλιση χρηματοδότησης από εξωτερικό φο-

ρέα επιδοτείται ανάλογα με το ύψος και τη φύση της. 

Σε κάθε περίπτωση θα επισυνάπτεται απαραίτητα 

πρωτότυπη βεβαίωση από τον χρηματοδότη για το 

ποσό και τη μορφή της χρηματοδότησης 

(αντίγραφο ή τηλεομοιότυπο δε θεωρούνται 

έγκυρα). 

Προϋπολογισμός σχεδίου 

Ο προϋπολογισμός του ερευνητικού σχεδίου που 

êáôáôßèåôáé áöïñÜ ôéò óõíïëéêÝò äáðÜíåò. 

Ãßíåôáé üìùò óáöÞò äéÜêñéóç ôùí äáðáíþí ðïõ 

êáëýðôïíôáé áðü ôçí åðé÷ïñÞãçóç ôïõ É.Ð.Å. êáé 

ôçí åîùôåñéêÞ ÷ñçìáôïäüôçóç. Ãéá ôïí ïñèüôåñï 

êáé åõêïëüôåñï êáôáñôéóìü ôïõ ðñïûðïëïãéóìïý, ïé 

óõíôïíéóôÝò êáëïýíôáé íá áêïëïõèÞóïõí ôç ìïñöÞ ôïõ 

Δ.  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
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åíôýðïõ Å7 ðïõ åðéóõíÜðôåôáé, ôçñþíôáò ôá ðéï 

êÜôù êñéôÞñéá: 

i. Ανώτατα Ποσοστά Δαπανών 

Η χρηματοδότηση του ερευνητικού σχεδίου μπορεί 

να καλύψει, μεταξύ άλλων, και τις κατηγορίες 

δαπανών του πιο κάτω πίνακα. Επισημαίνεται ότι 

το αναγραφόμενο ποσοστό αφορά τη μέγιστη 

δυνατή χρηματοδότηση από το Ι.Π.Ε. για κάθε 

κατηγορία δαπάνης, που σε καμία περίπτωση δεν 

πρέπει να υπερκαλύπτεται. 

ii. Αμοιβές Συνεργατών 

Οι αμοιβές των συνεργατών θα πρέπει να 

διακρίνονται σε ερευνητές εγκατεστημένους στην 

Κύπρο και ερευνητές εξωτερικού. Το σύνολο των 

αμοιβών των ερευνητών εξωτερικού δεν μπορεί να 

υπερβαίνει το 50% του συνολικού ποσού αμοιβών 

που θα δοθεί από το ΙΠΕ. 

ΙΙΙ. Αποδείξεις - Τιμολόγια 

Για οποιεσδήποτε δαπάνες θα πρέπει να 

προσκομίζονται τα απαραίτητα δικαιολογητικά, τα 

οποία θα πρέπει να συμπεριλαμβάνουν 

πρωτότυπα τιμολόγια και αποδείξεις πληρωμής. 

Κανένα τιμολόγιο ή απόδειξη δε θα γίνεται 

αποδεκτό αν φέρει ημερομηνία έκδοσης μετά από 

την ημερομηνία που ολοκληρώνεται, βάση του 

συμβολαίου, το ερευνητικό έργο. 

Αναπροσαρμογή προϋπολογισμού 

Ο συντονιστής μπορεί κατά την κατάθεση της 

ενδιάμεσης έκθεσης προόδου να αιτηθεί αναπρο-

σαρμογής του αρχικού προϋπολογισμού. Σε μια 

τέτοια περίπτωση ο νέος προϋπολογισμός θα 

πρέπει να τηρεί τα βασικά κριτήρια (ανώτατα 

ποσοστά δαπανών κλπ) και οι μεταβολές σε κάθε 

μια κατηγορία δαπανών να μην υπερβαίνουν το 

10% από τον αρχικό προϋπολογισμό. 

Τρόπος Χρηματοδότησης 

Η χρηματοδότηση θα γίνεται σε τρεις δόσεις, ως εξής: 

➢ 40 % με την υπογραφή του συμβολαίου, 

➢ 30% με την υποβολή και αποδοχή της 

ενδιάμεσης έκθεσης από το ΙΠΕ και 

➢ 30% με την υποβολή και αποδοχή της 

τελικής έκθεσης. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΩΤΑΤΩΝ ΟΡΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Περιγραφή Δαπανών                                          Ανώτατο Ποσοστό 

➢ Γραμματειακή υποστήριξη - λειτουργικά έξοδα κλπ            10% 

     (εκτός τηλεφωνημάτων και τηλεομοιοτύπων)    

➢ Συντονισμός και διοικητικά έξοδα δικτύου,                5% 

➢ Συναντήσεις συνεργατών, ταξίδια κλπ               15% 

➢ Εκπαίδευση στην Κύπρο ή το εξωτερικό, παρακολούθηση ή συμμετοχή  

σε επιστημονικά συνέδρια στην Κύπρο ή το εξωτερικό             10% 

➢ Αγορά εξοπλισμού για διεκπεραίωση της ερευνητικής εργασίας.          25% 

 (Να δοθεί πλήρης περιγραφή, χρήση και γενικές προδιαγραφές).   

➢ Διάφορα-Απρόβλεπτα                10% 

(δίχως προηγούμενη έγκριση του Ιδρύματος για ποσά μικρότερα των £ 300). 

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες δαπανών π.χ. μισθοί ερευνητών, αναλώσιμα, κ.λ.π. δε 

καθορίζεται ανώτατο ποσοστό χρηματοδότησης από το Ι.Π.Ε.. 
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Äéá÷åßñéóç  

Υπόχρεος και νομικά υπεύθυνος έναντι του 

Ιδρύματος για τη διαχείριση του ερευνητικού 

σχεδίου θα είναι ο συντονιστής του, με τον οποίο το 

ΙΠΕ θα ανταλλάξει “Συμβόλαιο Διεκπεραίωσης 

Έρευνας”. Γι‘ αυτό, ο συντονιστής του προγράμ-

ματος θα διατηρεί αρχείο συναλλαγών και δραστη-

ριοτήτων που αφορούν το ερευνητικό σχέδιο. Θα 

πρέπει επίσης να είναι σε θέση να υποβάλει 

οποιαδήποτε στοιχεία του ζητηθούν από το ΙΠΕ, 

κατά τη διάρκεια και μέχρι δύο χρόνια μετά τη λήξη 

του προγράμματος. 

×ñïíéêÞ ÄéÜñêåéá  

Τα προτεινόμενα ερευνητικά σχέδια μπορούν να 

έχουν διάρκεια από 12 μέχρι και 24 μήνες. 

Ðáñáêïëïýèçóç êáé Áîéïëüãçóç  

Κάθε ερευνητικό σχέδιο που θα τύχει επιχο-

ρήγησης, θα υπόκειται σε παρακολούθηση και 

τελική αξιολόγηση από το Ι.Π.Ε.. 

i. ÅíäéÜìåóç ¸êèåóç Ðñïüäïõ 

Ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ή/και το μέγεθος 

του ερευνητικού σχεδίου, θα απαιτείται ενδιάμεση 

έκθεση προόδου, η οποία και θα υποβάλλεται από 

το συντονιστή, με τη συμπλήρωση της μισής 

διάρκειας εκπόνησης του σχεδίου. Η ενδιάμεση 

έκθεση θα περιλαμβάνει αναλυτική έκθεση με όλα 

τα στοιχεία που αφορούν την πρόοδο των 

εργασιών, τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα, τη 

δραστηριότητα των μελών της ερευνητικής ομάδας, 

την εφαρμογή του αρχικού προγραμματισμού, 

όπως επίσης και περίληψη προόδου μέγιστης 

έκτασης 400 λέξεων. Επίσης θα υποβάλλεται 

ενδιάμεση έκθεση οικονομικών πεπραγμένων 

με πλήρη κατάλογο δαπανών (σε αυτή τη φάση θα 

υποβάλλονται αντίγραφα των σχετικών τιμολογίων 

και αποδείξεων). 

ii. ÔåëéêÞ ¸êèåóç 

Με τη συμπλήρωση του συνολικού χρόνου 

διάρκειας του ερευνητικού σχεδίου θα υποβάλλεται 

η τελική έκθεση. Αυτή θα περιλαμβάνει πλήρη 

αναλυτική έκθεση με όλα τα στοιχεία του ερευ-

νητικού σχεδίου (κείμενο, μετρήσεις, αποτελέσματα, 

βιβλιογραφία κλπ), τη δραστηριότητα των μελών 

της ερευνητικής ομάδας, την εφαρμογή του αρχικού 

προγραμματισμού κλπ. Στην τελική έκθεση θα 

περιλαμβάνεται απαραίτητα περίληψη μέγιστης 

έκτασης 500 λέξεων, τόσο στην Ελληνική όσο και 

την Αγγλική γλώσσα. Η περίληψη αυτή, μετά και τη 

σύμφωνη γνώμη του συντονιστή, θα αποτελεί και 

το κείμενο που θα δημοσιεύεται από το ΙΠΕ σε 

ειδική έκδοση, που θα παρουσιάζει τα αποτελέ-

σματα των ερευνητικών σχεδίων που επιχορήγησε. 

Επίσης, θα υποβάλλεται τελική έκθεση οικονομι-

κών πεπραγμένων με πλήρη αναφορά στις δαπά-

νες του σχεδίου και κατάλογο αποδεικτικών στοι-

χείων. Σε αυτή τη φάση θα υποβάλλονται απαραίτητα 

τα πρωτότυπα των σχετικών τιμολογίων/αποδείξεων. 

Τόσο η ενδιάμεση, όσο και η τελική έκθεση θα 

υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα, σύμφωνα 

με τα συνημμένα έντυπα. 

iii. Ðáñïõóßáóç åñåõíçôéêïý ó÷åäßïõ 

Ο συντονιστής οφείλει να προβεί σε παρουσίαση της 

προόδου της ερευνητικής εργασίας, στο χώρο του ή 

στα γραφεία του ΙΠΕ, όποτε και αν του ζητηθεί. 

Ôå÷íéêüò Åîïðëéóìüò 

Ο τεχνικός εξοπλισμός που θα αγοραστεί για τη 

διεκπεραίωση της έρευνας ανήκει στον/ους 

Ερευνητή/ές, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά. 

Ε.            ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ - ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΘΗΣΗ 
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ÕðïâïëÞ Åñåõíçôéêïý Ó÷åäßïõ 

Τα ερευνητικά σχέδια θα υποβάλλονται προσωπικά 

ή με συστημένη επιστολή (όχι με τηλεομοιότυπο ή 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), στον Πρόεδρο του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Π.Ε. όχι αργότερα 

από τις 12:30 το μεσημέρι, της Τετάρτης 22 

Δεκεμβρίου 1999. Τα ερευνητικά σχέδια θα πρέπει 

να φτάσουν στα γραφεία του Ι.Π.Ε. ή στην περί-

πτωση ταχυδρομήσεως τους να φέρουν σφραγίδα 

ταχυδρομείου μέχρι την πιο πάνω ημερομηνία 

Τα ερευνητικά σχέδια πρέπει να υποβάλλονται 

στην ελληνική γλώσσα, σε τρία όμοια αντίγραφα 

και σε μέγεθος σελίδας Α4. Κάθε ένα αντίγραφο θα 

είναι δεμένο σε ξεχωριστό τεύχος (συρραφή 

σπιράλ, κλπ) που θα περιλαμβάνει όλα τα έντυπα 

με τη σειρά που αναγράφονται στο έντυπο Ε.0 

«Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπων» και με 

εξώφυλλο απαραίτητα το έντυπο Ε1. Τα τρία τεύχη 

θα βρίσκονται μαζί σε ένα σφραγισμένο φάκελο με 

την ένδειξη: 

Ερευνητικά σχέδια που θα φτάσουν στα γραφεία 

του Ιδρύματος μετά την πιο πάνω ώρα και μέρα 

ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ 

¸íôõðá õðïâïëÞò 

Για την υποβολή ερευνητικού σχεδίου θα χρη-

σιμοποιούνται απαραίτητα τα “Έντυπα Υπο-

βολής Πρότασης” Ε1-Ε11, όπως αυτά επισυ-

νάπτονται στο παρόν τεύχος και σύμφωνα με τις 

οδηγίες συμπλήρωσης τους(βλ. Ε.Ο). Συστήνεται 

προς τους συντονιστές, όπως δεν ξεπερνούν σε 

έκταση τα ζητούμενα σε κάθε έντυπο. 

ÃåíéêÝò Ðëçñïöïñßåò 

Διεύθυνση για αποστολή προτάσεων 

 Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

 Τ.Κ. 23422 

1683, Λευκωσία 

 Κύπρος 

Πληροφορίες: 

Για οποιαδήποτε πληροφορία οι ερευνητές μπο-

ρούν να απευθύνονται: 

Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας 

Τηλ.: 02-660292,  

Τηλεομοιότυπο:02-666117 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο:ipe@research.org.cy 

Ιστοσελίδα ΙΠΕ: www.research.org.cy 

Δρ Κώστας Καδής, τηλ. 02-660410 

Ηλεκτ. Ταχ.: kadis@research.org.cy 

κ. Λεωνίδας Αντωνίου, τηλ 666078 

Ηλεκτ. Ταχ.: lanto@research.org.cy 

Oι ερευνητές μπορούν να προμηθευτούν την 

προκήρυξη του προγράμματος και τα σχετικά έντυπα 

από τα γραφεία του ΙΠΕ, Απέλλη και Νιρβάνα γωνία, 

κτίριο Γραφείου Προγραμματισμού 5ος όροφος, 

Λευκωσία. 

 

ΣΤ.             ΥΠΟΒΟΛΗ 

Τρίτο Πρόγραμμα Επιχορήγησης 

Ερευνητικών Σχεδίων  

του ΙΠΕ 

«Υποβολή Ερευνητικού Σχεδίου» 

«Άξονας:………………………………………» 

«Θεματική Ενότητα: ...................................» 

«Κωδικός σχεδίου:…………….……………» 


