
Σελ. 1 

Γραφείο Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου 
Frederick με τον Επιχειρηματικό Κόσμο (ΓΔμΕΚ) 

 
Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Γραφείο Διασύνδεσης με τον  
Επειχειρηματικό Κόσμο – Πανεπιστήμιο Frederick  

Γ. Φρειδερίκου 7, Παλλουριώτισσα, 1036, Λευκωσία, Κύπρος  
Τηλ.: +357-22394394 , Φαξ: +357-22438234  

Δρ. Αντώνιος Λόντος  

Μέλος Επιτροπής Συντονισμού Έργου (Ε.Σ.Ε.)  

Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Frederick  



Σελ. 2 

Το Έργο 
  
Τα Γραφεία Διασύνδεσης εμπίπτουν στο στόχο υλοποίησης του Έργου: «Ανάπτυξη και 
Λειτουργία Γραφείων Διασύνδεσης με τον επιχειρηματικό κόσμο στα Πανεπιστήμια που 
λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία», Άξονα Προτεραιότητας «Ανάπτυξη του 
Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα», του Επιχειρισιακού Προγράμματος 
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή, 2007-13». 
 
Στο έργο συμμετέχουν 6 Πανεπιστήμια: 

1. Πανεπιστήμιο Κύπρου 
2. Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
3. Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο  
4. Πανεπιστήμιο Frederick 
5. Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου 
6. Πανεπιστήμιο Λευκωσίας 

 
Χρηματοδότηση Έργου:  Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Κυπριακή Δημοκρατία 
 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ:  29- 09-2008  (Ημερομηνία έναρξης) 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:  30- 06-2015  (Ημερομηνία κλεισίματος) 



Σελ. 3 

Μέλη Επιτροπής Συντονισμού Έργου 

• Αντώνης Λόντος  

 Μέλος Επιτροπής Συντονισμού Έργου, Εκπρόσωπος Πανεπιστημίου Frederick  

• Bάσω Περιστιάνη 

 Υπεύθυνη Ομάδας ΓΔμΕΚ Πανεπιστημίου Frederick  

• Αλέξης Ονουφρίου 

 Υπεύθυνος Διεύθυνσης Έρευνας 

 

Στελέχωση ΓΔμΕΚ Πανεπιστημίου Frederick (Ομάδα ΓΔ)  

• Γιώργος Γεωργιάδης 

 Συντονιστής ΓΔμΕΚ 

• Στάλω Ξιναρή 

 Λειτουργός ΓΔμΕΚ 

• Ελίσσα Άσση 

 Γραμματειακή Υποστήριξη 



Σελ. 4 

Το Οργανωτικό Σχήμα χωρίζεται σε τρία επίπεδα: 
-   Στρατηγικό Επίπεδο(πλαίσιο στρατηγικής). 
-   Επίπεδο Διοίκησης (πλαίσιο διοίκησης). 
-   Επιχειρησιακό Επίπεδο (πλαίσιο σχεδιασμού και λειτουργίας). 
 
Παράλληλα, στο Οργανωτικό Σχήμα (στο επίπεδο της διοίκησης), εμπλέκονται και 
υποστηρικτικές υπηρεσίες (Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης, Σύμβουλος Δημοσιότητας) 
 
 
Η Επιτροπή Συντονισμού Έργου (ΕΣΕ), έχει τη συνολική ευθύνη για την εποπτεία και τη 
διεύθυνση της διαχείρισης του Έργου, καθώς και για τη λήψη όλων των σημαντικών 
αποφάσεων πολιτικής και οικονομικού χαρακτήρα. Η ΕΣΕ στελεχώνεται από έναν 
Εκπρόσωπο του Πανεπιστημίου Κύπρου και έναν Εκπρόσωπο κάθε εμπλεκόμενου φορέα. 
Ο ρόλος της Επιτροπής Συντονισμού Έργου  είναι ο σχεδιασμός, η οργάνωση, ο έλεγχος, η 
διαχείριση και η εποπτεία της προόδου του Έργου, η επίλυση τυχόν προβλημάτων, η 
συγκρότηση των υπολοίπων οργάνων και μηχανισμών, καθώς και η λήψη καθοριστικών 
αποφάσεων για την πορεία του. Επίσης, ορίζεται και αναπληρωτής για κάθε συμμετέχοντα. 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 



Σελ. 5 

Aρμοδιότητες της Επιτροπής Συντονισμού Έργου:  
 
• Συνολική ευθύνη για την εποπτεία και τη διεύθυνση της διαχείρισης του Έργου 
• Λήψη όλων των σημαντικών αποφάσεων πολιτικής και οικονομικού χαρακτήρα 
• Ανάπτυξη και επικοινωνία του οράματος του Έργου 
• Υποστήριξη στο σχεδιασμό του Προγράμματος Έργου σε υψηλό - στρατηγικό επίπεδο 
• Έγκριση και τροποποίηση του εύρους (scope) του Έργου 
• Έγκριση και τροποποίηση του προϋπολογισμού του Έργου 
• Λήψη πρακτικών και στρατηγικών αποφάσεων  
• Διασφάλιση των πόρων του Έργου και της συμμετοχής της κατάλληλης επιχειρησιακής 

διοίκησης  
• Παροχή έγκαιρων και επίκαιρων αποφάσεων σε θέματα πολιτικής και εύρους του 

Έργου 
• Συγκρότηση Επιτροπών και Ομάδων Εργασίας, οι οποίες προβλέπονται στο Σύστημα 

Διοίκησης και Διαχείρισης του Έργου, με στόχο την εύρυθμη και αποτελεσματική 
λειτουργία του 



Σελ. 6 

Η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του Έργου 
Η παρακολούθηση και παραλαβή των παραδοτέων του Έργου (αφορά παραδοτέα 
διαχειριστικού χαρακτήρα π.χ Μηνιαίες Αναφορές, καθώς και παραδοτέα / προϊόντα του 
μελετητικού μέρους του Έργου), θα διεξαχθούν από ειδική Επιτροπή Παρακολούθησης, 
που θα συσταθεί από την ΕΣΕ. Η Επιτροπή, είναι αρμόδια εκτός των άλλων για τον έλεγχο 
προόδου του Έργου, την παραλαβή των επιμέρους παραδοτέων και τη συνολική παραλαβή 
του Έργου. 
 
Υπεύθυνος  Έργου 
Ο Υπεύθυνος Έργου έχει τη συνολική ευθύνη των εργασιών. Διαχειρίζεται εκτελεστικά την 
καθολική επιτυχία του Έργου και είναι υπεύθυνος για την τήρηση του 
χρονοδιαγράμματος, καθώς και τη διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας των 
εργασιών.  
 
Διασφάλιση Ποιότητας Έργου  
Το έργο της Διασφάλισης Ποιότητας Έργου έχει ως σκοπό να διασφαλίσει ότι οι επιμέρους 
δραστηριότητες καθώς και όλα τα παραδοτέα στο πλαίσιο του Έργου είναι σύμφωνα με τα 
καθορισμένα πρότυπα διαχείρισης του Έργου.  Εκπρόσωπος της Ομάδας Διασφάλισης 
Ποιότητας συμμετέχει στην Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής. Η Ομάδα 
Διασφάλισης Ποιότητας, αποτελείται από στελέχη ή συμβούλους του Πανεπιστημίου 
Κύπρου. 



Σελ. 7 

Ομάδες Γραφείων Διασύνδεσης 
Αντικείμενο των Ομάδων των Γραφείων Διασύνδεσης (ΓΔ) είναι η υλοποίηση του Έργου, 
όπως διαμορφώνεται από την Επιτροπή Συντονισμού Έργου (ΕΣΕ).  
Για κάθε Γραφείο Διασύνδεσης που θα αναπτυχθεί θα δημιουργηθεί μια ομάδα λειτουργίας 
με ξεκάθαρους ρόλους και υποχρεώσεις. Κάθε Ομάδα ΓΔ θα έχει έναν επικεφαλής, τον 
Υπεύθυνο Γραφείου (ΥΓ). Αυτός/ή θα έχει τη γενική ευθύνη συντονισμού και επίβλεψης 
της ομάδας, θα επιβλέπει τα χρονοδιαγράμματα και θα εξασφαλίζει ότι η λειτουργία των 
Γραφείων Διασύνδεσης και τα όποια εσωτερικά παραδοτέα είναι σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές και απαιτήσεις. 
Οι αρμοδιότητες του Υπεύθυνου Γραφείου (ΥΓ) περιλαμβάνουν: 
- αναφορά προς τον Υπεύθυνο Έργου 
- αναφορά προς τον υπεύθυνο Διασφάλισης Ποιότητας 
- επίλυση θεμάτων της ομάδας του 
- υλοποίηση της καταλληλότητας και διαθεσιμότητας των πόρων 
-υλοποίηση της προετοιμασίας έγκαιρων και ποιοτικών παραδοτέων 
 

Επιτροπή Υπεύθυνων Γραφείων Διασύνδεσης (ΕΥΓΔ) 
Η Επιτροπή Υπεύθυνων Γραφείων Διασύνδεσης αποτελείται από τους έξι (6) Υπεύθυνους 
Γραφείων (ΥΓ) των Γραφείων Διασύνδεσης (ΓΔ) και τον Υπεύθυνο Έργου (ΥΕ). Σκοπός της 
Επιτροπής είναι ο συντονισμός των ΓΔ για την υλοποίηση του Έργου και των αποφάσεων 
της ΕΣΕ. Η ΕΥΓΔ συνεδριάζει τακτικά (ή και έκτακτα μετά από πρόσκληση του ΥΕ) με 
σκοπό τον έλεγχο της εύρυθμης λειτουργίας των ΓΔ, το συντονισμό των ενεργειών 
δημοσιότητας και την παρακολούθηση της επίτευξης των στόχων του Έργου. 



Σελ. 8 

ΣΤΟΙΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 
 
Οι βασικοί στρατηγικοί στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι: 

 
1. Η δημιουργία ενός δικτύου πρότυπων Γραφείων Διασύνδεσης του ακαδημαϊκού και 

του επιχειρηματικού κόσμου. 
2. Η μεταφορά τεχνογνωσίας από τα κυπριακά ακαδημαϊκά ιδρύματα προς τις κυπριακές 

επιχειρήσεις.  
3. Η βελτίωση της απασχολησιμότητας των αποφοίτων μέσω της αυξημένης επαφής τους 

με τις επιχειρήσεις κατά τη διάρκεια των σπουδών τους 
 



Σελ. 9 

Οι ειδικοί στόχοι του Έργου είναι οι ακόλουθοι: 
 
1. Η διερεύνηση των αναγκών της κυπριακής βιομηχανίας για μεταφορά τεχνογνωσίας 

καθώς και η εκτίμηση τρόπων κάλυψης αυτών των αναγκών από τον κυπριακό 
ακαδημαϊκό κόσμο.  

2. Η προώθηση και ανάπτυξη μεθόδων συνεργασίας που θα αποφέρουν αμοιβαίο 
οικονομικό (και κοινωνικό) όφελος σε Πανεπιστήμια και επιχειρήσεις μετά το τέλος της 
χρηματοδότησης του Έργου.  

3. Η αναζήτηση εναλλακτικών μορφών κατάρτισης και αρχικής επαγγελματικής 
εκπαίδευσης των φοιτητών με σκοπό τη βελτίωση των προοπτικών απασχόλησής τους. 

4. Η προώθηση της οικονομίας της γνώσης μέσω της δημιουργίας συνεργασιών με την 
τοπική βιομηχανία.  

5. Η προώθηση και η εφαρμογή της ιδέας της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας με 
την ετοιμασία διαδικασιών για εγγραφή διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. 

6. Η ενεργή συνεργασία με άλλους παρόντες ή μελλοντικούς φορείς στήριξης της 
καινοτομικής / τεχνολογικής επιχειρηματικότητας (εκκολαπτήρια επιχειρήσεων / 
τεχνολογικό πάρκο). 

7. Η δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού και η καλλιέργεια επιχειρηματικής κουλτούρας. 
 



Σελ. 10 

Η υλοποίηση του Έργου αναμένεται να έχει τα ακόλουθα αποτελέσματα: 
 
1. Δημιουργία δικτύων συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων και των κυπριακών 

επιχειρήσεων. 
2. Δημιουργία διακρατικών σχέσεων και μελλοντικών συνεργασιών με φορείς και 

Πανεπιστήμια στο εξωτερικό. 
3. Δημιουργία εργαλείων που θα διευκολύνουν τη συνεργασία. 
4. Αύξηση των ευκαιριών εργοδότησης σε αποφοίτους των πανεπιστημίων μέσω της 

απόκτησης /εργασιακής πείρας και επαφών με μελλοντικούς εργοδότες δια των 
τοποθετήσεων μικρής διαρκείας.  

5. Λύση συγκεκριμένων προβλημάτων των κυπριακών επιχειρήσεων. 
6. Εναρμόνιση της προσφερόμενης Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας. 
7. Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κυπριακής βιομηχανίας. 
8. Δημιουργία απασχόλησης κατά τη διάρκεια υλοποίησης. 



Σελ. 11 

Αναμενόμενα αποτελέσματα Διασύνδεσης  Πανεπιστημίου  Frederick – Βιομηχανίας: 
 
1. Επίτευξη υψηλών ρυθμών βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης 
2. Ενίσχυση Παραγωγικής Βάσης και Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας 
3. Μεταφορά Τεχνογνωσίας και Τεχνολογική ανάπτυξη 
4. Ανάπτυξη Καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών 
5. Ανάπτυξη και εφαρμογή βελτιωμένων πρακτικών και μεθόδων  
6. Δημιουργία Ευρεσιτεχνιών 

Μοντέλο Ανάπτυξης  
και Συνεργασίες 



Σελ. 12 

Προγραμματισμένες Δράσεις Γραφείου Διασύνδεσης 
 
Αναγνώριση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων και των εκμεταλλεύσιμων αποτελεσμάτων 
του ερευνητικού έργου που διενεργείται στο Πανεπιστήμιο 
• Καταγραφή Ερευνητικού προφίλ ΔΕΠ και Εργαστηρίων 
• Ηλεκτρονική καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων 
• Τακτική ενημέρωση των βάσεων δεδομένων με νέα στοιχεία 
  
 
Διερεύνηση και αναγνώριση των συμβουλευτικών και συναφών αναγκών της 
κυπριακής βιομηχανίας  
• Επικοινωνία και ενημέρωση επιχειρήσεων 
• Καταγραφή δεδομένων και αναγκών 
• Διερεύνηση δυνατοτήτων και προοπτικών ανάπτυξης καινοτομίας 
• Ηλεκτρονική καταχώρηση σε βάσεις δεδομένων 
• Συστηματική παρακολούθηση και ενημέρωση των βάσεων δεδομένων 



Σελ. 13 

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΟ  

ΣΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑ ΠΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ» 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2007-2013 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ, ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ 2007-2013 

Η λειτουργία του Γραφείου Διασύνδεσης του Πανεπιστημίου FREDERICK εμπίπτει στο στόχο υλοποίησης του έργου «Ανάπτυξη και 
Λειτουργιά Γραφείων Διασύνδεσης με τον Επιχειρηματικό Κόσμο στα Πανεπιστήμια που Λειτουργούν στην Κυπριακή Δημοκρατία» 

και υλοποιείται στο πλαίσιο του άξονα «Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού και Προσαρμοστικότητα», του προγράμματος 
«Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή», 2007-2013, το οποίο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Κοινωνικό Ταμείο 


