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Κεντρική Σκηνή ΘΟΚ 

 

Σας καλωσορίζω και εγώ με τη σειρά μου στην τελετή απονομής των 

Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας και των Κυπριακών Βραβείων Έρευνας, και 

σας ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία σας.  

Η σημερινή μέρα είναι ξεχωριστή για την Έρευνα και την Καινοτομία αφού μέσα 

από αυτή τη μεγάλη σύναξη παραδίδουμε τα αποτελέσματά της στην κυπριακή 

κοινωνία! 

Σήμερα βραβεύονται οι διακριθέντες στους διαγωνισμούς των Βραβείων 

Έρευνας και των Βραβείων Καινοτομίας, αποδεικνύοντας για ακόμη μια φορά 

ότι, ως χώρα, έχουμε τις δυνατότητες και τις προοπτικές να αναπτύξουμε 

καινοτομία, καθώς και ερευνητικές ομάδες και επιχειρήσεις με υψηλές 

φιλοδοξίες και την ικανότητα να διακριθούν με βάση αυστηρά κριτήρια 

αριστείας.  

Η σημερινή μέρα είναι επίσης σημαδιακή, καθώς σηματοδοτεί και επίσημα την 

έναρξη της λειτουργίας του νέου Εθνικού Συστήματος Διακυβέρνησης για την 

Έρευνα και την Καινοτομία, με την πραγματοποίηση της πρώτης εναρκτήριας 

συνάντησης του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας και Καινοτομίας, νωρίτερα 

σήμερα, και την υιοθέτηση των πρώτων κατευθυντήριων γραμμών του 
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Συμβουλίου από την Πολιτεία. Αυτό είναι και η έμπρακτη απόδειξη για την 

δέσμευση και αποφασιστικότητα της Πολιτείας να αξιοποιήσει το εξαίρετο 

ανθρώπινο δυναμικό της στην Ε&Κ, για μια Κύπρο ανταγωνιστική και 

ευημερούσα, σε μια σύγχρονη κοινωνία της γνώσης.   

Το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας & Καινοτομίας (ΕΣΕΚ) έχει αναλάβει την 

προώθηση και εφαρμογή της στρατηγικής για Έρευνα και Καινοτομία, θα 

υποβάλλει προτάσεις και εισηγήσεις για θέματα στρατηγικής και θα 

παρακολουθεί την υλοποίηση και εφαρμογή θεμάτων που έχουν υιοθετηθεί στο 

επίπεδο πολιτικής. Επιπρόσθετα, θα έχει ρόλο εποπτικό και καθοδηγητικό ως 

προς την υλοποίηση του νέου εθνικού πλαισίου Έρευνας & Καινοτομίας και θα 

έχει τη δυνατότητα σχεδιασμού διορθωτικών και εξελικτικών δράσεων 

αναφορικά με τη λειτουργία του συστήματος και την υλοποίηση της εθνικής 

στρατηγικής και επιμέρους μέτρων πολιτικής.  

Το φιλόδοξο όραμα μας είναι η ανάδειξη της Κύπρου σε περιφερειακό πόλο 

αριστείας, έρευνας και καινοτομίας. Για πρώτη φορά υιοθετείται 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! Ενώνοντας τις δυνάμεις της ακαδημαϊκής και 

επιχειρηματικής ερευνητικής κοινότητας και μέσα από την έμπρακτη στήριξη 

της πολιτείας  είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε άμεσα  και εξαιρετικά 

αποτελέσματα για τον τόπο μας!!  

Ξέρετε, η καινοτομία είναι κουλτούρα, στάση ζωής και ‘τρόπος του σκέπτεσθε’.  

Είναι παιδεία -με την ευρύτερη της διάσταση-  όπου το εκπαιδευτικό σύστημα, 

η οικογένεια και η κοινωνία, δουλεύουν συντονισμένα και συστηματικά, για 

καλλιέργεια ερευνητικού πνεύματος, κριτικής και δημιουργικής σκέψης στους 

νέους μας -τους αυριανούς εργάτες παραγωγής γνώσης-, ξεκινώντας από την 

παιδική ηλικία.  Αυτό κάνει ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη για μετασχηματισμό 
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του  εκπαιδευτικού μας συστήματος, με επίκεντρο τη παιδεία των παιδιών μας    

να δημιουργούν και να παράγουν γνώση. Προς αυτή την κατεύθυνση, το 

Συμβούλιο θα δουλέψει στενά και συμβουλευτικά με το ΥΠ  για την καλλιέργεια 

ερευνητικού και καινοτόμου πνεύματος μέσα από το εκπαιδευτικό μας σύστημα.      

Έχουμε ένα εξαιρετικό οικοσύστημα έρευνας και καινοτομίας στην τριτοβάθμια 

εκπαίδευση και θα πρέπει αυτό να το περάσουμε σε όλες τις βαθμίδες της 

παιδείας μας.  

Με αυτές τις εξελίξεις στο προσκήνιο, οι θεσμοί των Βραβείων Καινοτομίας και 

των Βραβείων Έρευνας αποκτούν σήμερα ιδιαίτερη βαρύτητα και σημασία. Οι 

βραβευθέντες με τις δικές τους «ιστορίες επιτυχίας» αναδεικνύονται σε λαμπρά 

παραδείγματα για τη νέα γενιά των καινοτόμων επιχειρήσεων και 

διακεκριμένων επιστημόνων που θα ακολουθήσουν στο μέλλον.  

Αναφορικά με τη σημερινή τελετή, θα ήθελα να αναφερθώ στο διαγωνισμό των 

Κυπριακών Βραβείων Καινοτομίας της ΟΕΒ που εδώ και δώδεκα  χρόνια, με 

αδιάλειπτη υποστήριξη από το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας και το Υπουργείο 

Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, έχει καθιερωθεί ως θεσμός 

που προάγει και προβάλλει την καινοτομία τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο 

δημόσιο τομέα. 

Με τις σημερινές βραβεύσεις οι νικητές του διαγωνισμού φθάνουν τους 45 ενώ 

οι συνολικές υποψηφιότητες στους ετήσιους διαγωνισμούς αγγίζουν πλέον τις 

μερικές εκατοντάδες.  

Όπως κάθε χρονιά, έτσι και φέτος, η διαδικασία αξιολόγησης είχε αρκετές 

ιδιαιτερότητες, οι οποίες σε συνδυασμό με το υψηλό επίπεδο των 

υποψηφιοτήτων, κατέστησαν την επιλογή των τελικών νικητών ιδιαίτερα 

δύσκολη. Γνώμονάς μας, ως Επιτροπή Αξιολόγησης, στην επιλογή του κάθε 

νικητή ήταν, βεβαίως, ο βαθμός Καινοτομίας, όπως επίσης και η συμβολή της 

Καινοτομίας στην επιχείρηση ή οργανισμό, στην οικονομία και την κοινωνία. Τα 

μέλη της Επιτροπής του Βραβείου αισθάνονται ιδιαίτερη περηφάνεια για το 
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επίπεδο της καινοτόμου δραστηριότητας των υποψηφίων, το οποίο στις 

πλείστες των περιπτώσεων μεταφράζεται σε νέες θέσεις εργασίας για υψηλά 

καταρτισμένο προσωπικό και ενισχύει τις δυνατότητές τους για περαιτέρω 

επέκταση σε τοπικό και σε διεθνές επίπεδο. Στο πλαίσιο αυτό, η Επιτροπή 

αποφάσισε φέτος, επιλέγοντας ανάμεσα σε τριάντα, συνολικά, υποψηφιότητες 

να απονείμει τέσσερα βραβεία, από ένα στην κάθε κατηγορία υποψηφιοτήτων.  

Στο σημείο αυτό, θα ήθελα να εκφράσω και δημόσια τις ευχαριστίες εκ μέρους 

όλων των εμπλεκομένων προς τα λοιπά μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης των 

Βραβείων Καινοτομίας, κ.κ. Τάκη Φωτιάδη, Κώστα Παπανικόλα, Βασίλη 

Τσάκαλο, Λίλιαν Πέτρου και Δημήτρη Βάκη, καθώς και το Γραμματέα της 

Επιτροπής κ. Κώστα Χριστοφίδη της ΟΕΒ, για τη συμβολή τους στην 

ολοκλήρωση μίας ποιοτικής και αδιάβλητης διαδικασίας επιλογής.  Ευχαριστίες 

επιθυμώ να εκφράσω, επίσης και στα αρμόδια στελέχη της ΟΕΒ, κ. Αντώνη 

Φραγκούδη και κ. Μάρκο Καλλή, χωρίς την ουσιαστική συμβολή των οποίων η 

επιτυχής ολοκλήρωση του διαγωνισμού δεν θα ήταν εφικτή. Σε όλους όσοι 

μετείχαν στο διαγωνισμό, εκ μέρους της επιτροπής, εύχομαι επαγγελματική 

πρόοδο και προς τους αποψινούς βραβευθέντες εκφράζω τα θερμά μας 

συγχαρητήρια.   

Σας ευχαριστώ πολύ.  

 


