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Κύριος σκοπός της Επιτροπής είναι η υποβολή προτάσεων προς τη Σύγκλητο για την πολιτική έρευνας και 
καινοτομίας του Πανεπιστημίου και η προώθηση της υλοποίησης της πολιτικής αυτής. Η Επιτροπή είναι 
αρμόδια για την εσωτερική διασφάλιση ποιότητας της ερευνητικής δραστηριότητας του Πανεπιστημίου 
και για το σκοπό αυτό προτείνει προς τη Σύγκλητο σχετικούς δείκτες ποιότητας και μεριμνά για τη συλλογή 
των αναγκαίων στοιχείων για την εφαρμογή των δεικτών ποιότητας. Η ερευνητική δραστηριότητα του 
Πανεπιστημίου, σε διετή βάση, παρουσιάζεται σε ειδική έκδοση, η ετοιμασία της οποίας εποπτεύεται από 
την Επιτροπή Έρευνας και Καινοτομίας. Στην έκδοση αυτή δίνονται στοιχεία ως προς την εσωτερική και 
εξωτερική χρηματοδότηση της έρευνας, και την παραγωγικότητα της έρευνας κυρίως σε δημοσιεύσεις. Η 
Επιτροπή θα επιλαμβάνεται και του θέματος της αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της ερευνητικής 
δραστηριότητας και της διάχυσης της νέας γνώσης-πληροφορίας για χρήση τους προς οικονομικό όφελος 
του Πανεπιστημίου και των ερευνητών.  
 
Με βάση τα πιο πάνω, οι αρμοδιότητες της Επιτροπής είναι ως εξής: 
 
1. Η Επιτροπή εισηγείται την ετήσια κατανομή για Ερευνητικές Δραστηριότητες με βάση τις σχετικές 

πρόνοιες του Προϋπολογισμού του Πανεπιστημίου και οποιουσδήποτε άλλους πόρους. Με βάση τους 
οικονομικούς πόρους του Πανεπιστημίου αξιολογεί επίσης σε ετήσια βάση αιτήματα για εναρκτήρια 
χρηματοδότηση και υποβάλλει εισηγήσεις προς τη Σύγκλητο. 

2. Προωθεί προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για εσωτερικά Ερευνητικά Προγράμματα, και δημιουργεί 
την αναγκαία υποδομή για την αξιολόγησή τους και την κατανομή των αναγκαίων πόρων. 

3. Διαμορφώνει πολιτική που αφορά στην υποβολή και διαχείριση εξωτερικά χρηματοδοτούμενων 
προγραμμάτων και μεριμνά για τη σωστή εξασφάλιση των συμφερόντων του Πανεπιστημίου σ’ ό,τι 
αφορά: 
 την αναγκαία συγχρηματοδότηση 
 την εξασφάλιση του Πανεπιστημίου έναντι υποχρεώσεων τόσο επιστημονικών όσο και 

οικονομικών, σε σχέση με τις απαιτήσεις των χρηματοδοτών 
4. Υποβάλλει εισηγήσεις ως προς τη βελτίωση των ερευνητικών συνεργασιών, τις συνεργασίες με 

Τεχνολογικά Πάρκα, Εκκολαπτήρια και Βιομηχανικές Υπηρεσίες. 
5. Διασφαλίζει την παραγωγή των αναγκαίων στατιστικών στοιχείων, δεικτών απόδοσης και επιπέδων 

ποιότητας (benchmarks) που αφορούν στην ερευνητική εικόνα του Πανεπιστημίου και τη σύγκριση 
του με άλλα πανεπιστήμια. 

6. Να υποβάλλει τεκμηριωμένες εισηγήσεις για αιτήματα που χρήζουν κάλυψη δαπανών από πιθανόν 
απορρέοντα θέματα εγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων. 

7. Αναγνωρίζει ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον εμπορικής εκμετάλλευσης, και 
είναι υπεύθυνη για την αδειοδότηση και μεταφορά τεχνολογιών από το Πανεπιστήμιο/ερευνητικά 
κέντρα στην αγορά. 

8. Προστατεύει και διαχειρίζεται την πνευματική ιδιοκτησία που προκύπτει από την έρευνα 
ακαδημαϊκών, φοιτητών, ερευνητών κλπ. 

9. Υποστηρίζει την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και προωθεί την ευρύτερη 
δικτύωση με ιδρύματα, επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς και υπηρεσίες της ημεδαπής και της 
αλλοδαπής. 

10. Πέραν από την κατοχύρωση της γνώσης που προκύπτει από την ερευνητική δραστηριότητα του 
Πανεπιστημίου, είναι επιφορτισμένη με την ευθύνη της αξιοποίησης και διοχέτευσης των εσόδων που 
προκύπτουν μέσα από τη διαδικασία παραχώρησης αδειών χρήσης για τη χρηματοδότηση της έρευνας 
και της εκπαίδευσης αλλά και της οικονομικής αναγνώρισης της συνεισφοράς των δημιουργών. 

11. Μελετά οποιαδήποτε θέματα της ανατεθούν από τη Σύγκλητο ή αυτεπάγγελτα όποια θέματα εμπίπτουν 
στις αρμοδιότητές της. 

 


