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Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας,
Έντιμοι κύριοι Υπουργοί,
Εκλεκτοί προσκεκλημένοι,
Με αίσθημα ιδιαίτερης συγκίνησης και τιμής αποδέχομαι σήμερα τον διορισμό
μου στη θέση του Επικεφαλής Επιστήμονα για την Κυπριακή Δημοκρατία. Ενός
θεσμού, νέου για τα δεδομένα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενδεικτικού,
ωστόσο, της πρόθεσης της Κυβέρνησης να υποστηρίξει τον τομέα της έρευνας
και της καινοτομίας ως βασικό πυλώνα για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική
ευημερία.
Η σημασία που αποκτούν η έρευνα, η τεχνολογική ανάπτυξη και η καινοτομία,
ως βασικοί μοχλοί ανάπτυξης, είναι στις μέρες μας μεγαλύτερη από ποτέ. Οι
διεθνείς τάσεις καταδεικνύουν ότι βρισκόμαστε στην έναρξη μιας νέας εποχής,
η οποία χαρακτηρίζεται από ανατρεπτικές και μετασχηματιστικές καινοτομίες,
καθώς και από την ενσωμάτωση της ψηφιακής τεχνολογίας στην καθημερινή
ζωή, αναδιαμορφώνοντας τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν και
αλληλοεπιδρούν οι άνθρωποι, επιχειρήσεις, τα Κράτη και οι κοινωνίες. Όλο και
περισσότερο, η λήψη αποφάσεων από την Κυβέρνηση απαιτεί επιστημονική
συμβολή και στοιχειοθέτηση με βάση επιστημονική γνώση. Ταυτόχρονα, οι
δυνατότητες των επιχειρήσεών μας να καινοτομήσουν και να αναπτυχθούν
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προϋποθέτουν τη γεφύρωση του χάσματος με την επιστημονική και ερευνητική
κοινότητα, καθώς και την ύπαρξη κατάλληλων δεξιοτήτων και ενός ευνοϊκού
επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Είναι εμφανής σε όλα τα επίπεδα της
κοινωνίας η στροφή γύρω από την ενίσχυση της δημιουργικής σκέψης και η
προσπάθεια ανάδειξης της καινοτόμου φύσης του ανθρώπου.
Η χώρα μας, αποδεδειγμένα, έχει τις δυνατότητες να παράγει επιστημονική
γνώση υψηλής ποιότητας. Πόλοι αριστείας που αναπτύσσονται σταδιακά εντός
των ερευνητικών και ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων, υλοποιούν πρωτοποριακή
έρευνα διεθνούς επιπέδου. Παράλληλα, σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων
ανταγωνίζεται επάξια στο ερευνητικό πεδίο ξένες επιχειρήσεις και οργανισμούς
έρευνας, εξασφαλίζοντας συνεργασίες με πολυεθνικές εταιρείες και κολοσσούς
στην ανάπτυξη τεχνολογίας. Παρόλα αυτά, οι επιδόσεις της χώρας μας σε
καινοτομία παραμένουν σε επίπεδα χαμηλά σε σύγκριση με την Ευρώπη,
αποτελέσματα τα οποία, έχω την πεποίθηση, ότι δεν αντικατοπτρίζουν τις
πραγματικές μας δυνατότητες.
Η μετατροπή επιστημονικής γνώσης που παράγεται από την επιστημονική μας
κοινότητα σε καινοτομία, και βάσει αυτής σε πραγματικό όφελος για την
οικονομία και την κοινωνία, αποτελεί μια από τις βασικότερες προκλήσεις που
έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του οφέλους που
μπορεί να προκύψει περιλαμβάνουν τη διεύρυνση της παραγωγικής μας βάσης
και τη διατήρηση και δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Περιλαμβάνουν τον
επαναπατρισμό των νέων μας, την παροχή καλύτερων υπηρεσιών υγείας και
την αποδοτικότερη διαχείριση των υδάτινων και ενεργειακών μας πόρων.
Για τον μετασχηματισμό μας σε μια καινοτόμο Κύπρο, είναι ανάγκη η καινοτομία
να αντιμετωπιστεί σαν κουλτούρα, σαν στάση ζωής και τρόπος σκέψης.
Καινοτομία και Κοινωνία της Γνώσης προϋποθέτουν σύγχρονη παιδεία - με την
ευρύτερη της διάσταση – όπου το εκπαιδευτικό μας σύστημα, η οικογένεια και
η κοινωνία, δουλεύουν συντονισμένα και συστηματικά για καλλιέργεια
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ερευνητικού πνεύματος, κριτικής και δημιουργικής σκέψης στους νέους μας,
ξεκινώντας από νωρίς στην παιδική ηλικία.
Οι αποφάσεις που λήφθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο τον περασμένο
Οκτώβριο για την υιοθέτηση ενός νέου συστήματος διακυβέρνησης για την
έρευνα και την καινοτομία αποτελούν έμπρακτη απόδειξη για την δέσμευση και
την αποφασιστικότητα της Πολιτείας να τοποθετήσει την Κύπρο στον διεθνή
χάρτη των καινοτόμων Κρατών. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετείται για πρώτη φορά
μία ενιαία και ολοκληρωμένη προσέγγιση για την Έρευνα και την Καινοτομία,
κτίζοντας πάνω στην αλληλεπίδραση και τη συνέργεια μεταξύ των δύο πεδίων
και το πολυδιάστατο όφελος που προκύπτει

για την οικονομία και την

κοινωνική ευημερία του τόπου. Από την ανακοίνωση της πρόθεσής σας για το
διορισμό μου στην τιμητική αυτή θέση, είχα την ευκαιρία συναντηθώ
προσωπικά και να μιλήσω με βασικούς εταίρους στο εθνικό μας σύστημα
έρευνας και καινοτομίας. Βασική διαπίστωσή μου ήταν η θετική στάση και ο
ενθουσιασμός για τις αποφάσεις που λήφθηκαν πρόσφατα από την
Κυβέρνηση. Ταυτόχρονα διαπίστωσα την ειλικρινή πρόθεση και την ετοιμότητά
τους να συνδράμουν σε αυτή την προσπάθεια, μεγιστοποιώντας συνέργειες
και συλλογικότητα μεταξύ Πολιτείας – Ακαδημαϊκής / Ερευνητικής Κοινότητας
και Επιχειρηματικού κόσμου.
Με δεδομένο το γεγονός ότι έχει δημιουργηθεί μια συγκυρία, ένα μομέντουμ,
για το εθνικό μας σύστημα Ε&Κ, πάνω στη συγκυρία αυτή θα κτίσουμε την
αλλαγή για να πάρουμε την χώρα μας ακόμα πιο μπροστά. Για να το πέτυχουμε
αυτό θα κινηθούμε σε τρεις Άξονες:


Την Επιχειρηματική καινοτομία



Την Ενίσχυση της βασικής και εφαρμοσμένης ερευνάς



Και την Κοινωνική Καινοτομία
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Η Κοινωνική Καινοτομία είναι το όχημα και η ελπίδα για ένα βιώσιμο μέλλον. Η
Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκάθαρο ρόλο και στόχους για την ενίσχυση της
κοινωνικής καινοτομίας καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο για την καταπολέμηση
των σύγχρονων προκλήσεων όπως π.χ. της δημογραφικής αλλαγής,
αστικοποίησης, καταπολέμησης της φτώχειας και άλλων προβλημάτων.
Μερικές από τις δράσεις, στις οποίες θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας, ως
ομάδα των βασικών εμπλεκομένων στο εθνικό σύστημα διακυβέρνησης,
περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:
1. Με τη συνεργασία του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας θα
κτίσουμε την Εθνική μας Στρατηγική Ε&Κ, υιοθετώντας το φιλόδοξο όραμα
για ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό κόμβο επιστημονικής αριστείας
και καινοτομίας. Ένα όραμα που θα λειτουργήσει ως οδηγός και έμπνευση
για την ανάπτυξη στοχευμένων και αποτελεσματικών μέτρων και
πρωτοβουλιών, και την ευθυγράμμιση των πολιτικών μας σε θέματα
επιστήμης, τεχνολογίας και καινοτομίας.
2. Η επίτευξη του οράματος αυτού προϋποθέτει σημαντική ενίσχυση των
επενδύσεων που γίνονται σε εθνικό επίπεδο για τον τομέα Έρευνας &
Ανάπτυξης (Ε&Α). Στόχος μας είναι η αύξηση της εθνικής μας επένδυσης
στο 1,5% του ΑΕΠ εντός της επόμενης πενταετίας, ενισχύοντας τη
δέσμευση της Κύπρου απέναντι στους συλλογικούς στόχους της ΕΕ και
αναδεικνύοντας την Κύπρο ανάμεσα στα πρώτα 15 κράτη της ΕΕ σε ένταση
επενδύσεων Ε&Α. Ο στόχος αυτός θα μπορέσει να επιτευχθεί μέσω
ενίσχυσης τόσο της δημόσιας επένδυσης, αλλά ιδιαίτερα της επένδυσης
από τον ιδιωτικό τομέα και της προσέλκυσης επενδύσεων σε Ε&Κ από το
εξωτερικό.
3. Θα επιδιώξουμε να λειτουργήσουμε ως κεντρικό σημείο επαφής και
διευκολυντές του έργου που επιτελεί τόσο ο δημόσιος όσο και ο ιδιωτικός
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τομέας. Θα φέρουμε γύρω από το ίδιο τραπέζι τον δημόσιο τομέα, την
ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα και τον επιχειρηματικό κόσμο
γεφυρώνοντας το χάσμα και ενισχύοντας την μεταξύ τους συνεργασία.
4. Θα δουλέψουμε στενά, σε συνεργασία με τους αρμόδιους Φορείς, για την
καλλιέργεια καινοτόμου πνεύματος μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα,
στοχεύοντας σε όλα τα επίπεδα της εκπαίδευσης – από το νηπιαγωγείο
μέχρι το Πανεπιστήμιο -, επιδιώκοντας την καλλιέργεια και διάδοση της
επιθυμητής κουλτούρας για δημιουργικότητα, επιχειρηματικότητα και
καινοτομία.
5. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίσουμε, μέσα από στενή συνεργασία με
το Υπουργείο Παιδείας, ότι το εκπαιδευτικό μας σύστημα καλλιεργεί στους
νέους τις δεξιότητες που απαιτούνται από το εργατικό δυναμικό του 21ου
αιώνα, βοηθώντας τους να προσαρμοστούν και να διακριθούν σε ένα
συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.
6. Θα στοχεύσουμε στην ενδυνάμωση της διεθνούς διάστασης και της
εξωστρέφειας του εθνικού μας συστήματος Ε&Κ, ώστε να επεκτείνουμε τα
δίκτυα συνεργασίας των επιστημόνων μας, και να διευρύνουμε τις αγορές
για τις τοπικές μας επιχειρήσεις. Επιδιώκοντας την ανάπτυξη στοχευμένων
στρατηγικών συνεργασιών με χώρες, οι οποίες έχουν να επιδείξουν θετική
πορεία στο πεδίο της καινοτομίας, θα επωφεληθούμε από την ανταλλαγή
εμπειριών, ενισχύοντας την προσπάθειά μας για ανάπτυξη ενός
οικοσυστήματος καινοτομίας, που θα περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα
συστατικά.
7. Κλείνοντας θα ήθελα να αναφερθώ στην θεμελιώδη ανάγκη για διαφύλαξη
και υποστήριξη της ακαδημαϊκής και επιστημονικής αριστείας εντός των
ερευνητικών μας κέντρων και ιδρυμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως ένα
εργαλείο για διεύρυνση της επιστημονικής μας βάσης και για ανάπτυξη ενός
αειφόρου συστήματος καινοτομίας.
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Κύριε Πρόεδρε,
Σας είμαι ευγνώμων για την εμπιστοσύνη σας και τον ανοικτό διάλογο που έχω
μαζί σας και ανυπομονώ για το έργο που έχω να επιτελέσω. Ένα έργο
βαρύνουσας σημασίας, του οποίου οι καρποί θα μπορέσουν να αξιολογηθούν
στον μεσοπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.
Ιδιαίτερες ευχαριστίες θα ήθελα να απευθύνω στον Υπουργό Οικονομικών κ.
Χάρη Γεωργιάδη και στον Πρόεδρο του Εθνικού Συμβουλίου Ε&Κ Δρ. Φίλιππο
Πατσαλή, για την εμπιστοσύνη που μου έχουν επιδείξει, καθώς και τη συνεχή
υποστήριξη και συνεργασία.
Έχοντας απόλυτη τη συναίσθηση της ευθύνης και των προσδοκιών, τόσο των
δικών σας, όσο και των βασικών εταίρων του εθνικού μας συστήματος Ε&Κ,
σας διαβεβαιώνω ότι θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια για να
ανταποκριθώ στις προσδοκίες σας, ώστε η επιστήμη και η έρευνα στην Κύπρο
να ανθίσει και οι Κύπριοι πολίτες και επιχειρήσεις να ζουν σε μια ευημερούσα,
σύγχρονη και ανταγωνιστική Κύπρο.
Σας ευχαριστώ πολύ.
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