
   

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΥΠΟΥ   

 ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 Λευκωσία, 28 Αυγούστου 2012  

 

Στην Κύπρο το μεγαλύτερο διεθνές συνέδριο 

καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 

EAST – meets –WEST ON INNOVATION AND ENTREPRENEURSHIP 

1-4 Σεπτεμβρίου 2012, Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Με στόχο την αξιοποίηση 

του διανοητικού και 

επιχειρηματικού κεφαλαίου 

μέσω της προώθησης 

διακρατικής συνεργασίας 

μεταξύ Ανατολής και Δύσης, 

αρχίζει το προσεχές 

Σάββατο το μεγαλύτερο 

διεθνές συνέδριο και έκθεση σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας 

με τίτλο, “East-meets- West on Innovation and Entrepreneurship:Congress and 

Exhibition 2012”. Στο συνέδριο, που διοργανώνεται από το Ευρωπαϊκό Γραφείο 

Κύπρου, από την 1η - 4 Σεπτεμβρίου στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και τελεί υπό 

την αιγίδα της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ε.Ε., θα συμμετέχουν 435 

αντιπρόσωποι από 30 χώρες σε μια πληθώρα επιστημονικών πεδίων και 

καινοτόμων υπηρεσιών σε σύνολο 220 παρουσιάσεων.  

 

Η τελετή έναρξης του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο, 1η 

Σεπτεμβρίου και ώρα 6:30μ.μ, στον υπαίθριο χώρο του Κτηρίου Κοινωνικών 

Δραστηριοτήτων στην Πανεπιστημιούπολη. 

 

http://www.eoc.org.cy/
http://www.eoc.org.cy/


Μιλώντας στο πλαίσιο δημοσιογραφικής διάσκεψης, ο Πρύτανης του 

Πανεπιστημίου Κύπρου και Πρόεδρος της Επιστημονικής Επιτροπής του 

Διεθνούς Συνεδρίου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης σημείωσε ότι το 

συνέδριο φέρνει στην Κύπρο τη συζήτηση γύρω από το θέμα της καινοτομίας 

της Ευρώπης. «Τη στιγμή που η χώρα μας ζει ένα οικονομικό χειμώνα, η έρευνα 

και η ανάπτυξη στο Πανεπιστήμιο ζουν μια άνοιξη. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

αποτελεί μια όαση στον τόπο με το Ίδρυμα να επενδύει, στο μέλλον, από ιδία 

έσοδα , στην καινοτομία», πρόσθεσε. Ο Πρύτανης ανακοίνωσε, επίσης, ότι το 

2012-2013 το Πανεπιστήμιο θα δημιουργήσει 100 νέες θέσεις εργασίας, 

περιορισμένης διάρκειας, για νέους ερευνητές σε θέματα έρευνας και 

καινοτομίας ,και επιπλέον, όπως πρόσθεσε, τους επόμενους μήνες θα 

σημειωθούν σημαντικές εξελίξεις γύρω από την Ίδρυση Ινστιτούτου Έρευνας 

και Καινοτομίας στο Πανεπιστήμιο.  

 

Ο Πρόεδρος της Οργανωτικής 

Επιτροπής του Συνεδρίου και 

Εκτελεστικός Διευθυντής του 

Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου 

Δρ. Γρηγόρης Μακρίδης 

σημείωσε ότι το συνέδριο 

αναμένεται να λειτουργήσει  

ως εργαλείο για να 

ξεπεραστούν εθνικοί περιορισμοί  στη γνώση,  την τεχνολογία, και τις 

υπηρεσίες και να δημιουργήσει ένα δυναμικό φόρουμ όπου ερευνητές και 

επιχειρήσεις, αξιοποιώντας την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα 

μετατρέπουν ερευνητικά αποτελέσματα σε εμπορεύσιμα προϊόντα και  

υπηρεσίες. «Το Συνέδριο θα δώσει το έναυσμα να προταθούν καινοτόμα 

εργαλεία πολιτικής και μέτρα για τη δημιουργία των απαραίτητων υποδομών 

και των χρηματοοικονομικών μέσων που να διευκολύνουν συνεργασίες σε 

τοπικό περιφερειακό και διεθνές επίπεδο», πρόσθεσε. 

 

Tο Συνέδριο  περιλαμβάνει παρουσιάσεις και συζήτηση  θεμάτων που 

αφορούν την καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και πρόσφατων 

ερευνητικών δεδομένων που θα μπορούσαν να εμπορευματοποιηθούν, 

συνεδριάσεις στρογγυλής τραπέζης όπου οι συμμετέχοντες θα έχουν την 



ευκαιρία να καταλήξουν σε ουσιαστικά συμπεράσματα για την καινοτομία και 

επιχειρηματικότητα, θεματικές ενότητες με διεθνείς ομιλητές για τις πιο 

πρόσφατες καινοτόμες και επιχειρηματικές  ιδέες και προτεραιότητες 

πολιτικής των χωρών σε θέματα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας. Μεταξύ 

των ομιλητών συγκαταλέγονται διεθνούς φήμης ακαδημαϊκοί και ερευνητές. 

 

Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν καινοτομίες που καλύπτουν τομείς όπως: 

Ενέργεια, Βιοτεχνολογίες, Νερό, Θαλάσσια έρευνα και Υπηρεσίες, Έξυπνές 

πόλεις, Κοινότητες και Ζωή, Περιβάλλον και Χημικοί Καταλύτες, Συνεργασία 

πανεπιστημίων και επιχειρήσεων, Εκπαίδευση, Μαθηματικά και Επιστήμες, 

Επιχειρηματικότητα στην Εκπαίδευση – Υπηρεσίες, Κλιματολογικές αλλαγές , 

Βιοποικιλότητα και Αέρας, Υγεία Τεχνολογίες πληροφόρησης και δεδομένων, 

Κινητικότητα και Ποιότητα, Πολιτιστική Κληρονομιά, Νευροεπιστήμες, Φυσικό 

αέριο και πετρέλαιο, Οικονομικές επιστήμες και επενδύσεις. 

 

Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα διεξάγεται παράλληλα και Έκθεση για 

παρουσίαση καινοτόμων τεχνολογιών και ερευνητικών αποτελεσμάτων, 

προϊόντων και υπηρεσιών από  ερευνητικά ινστιτούτα, τη βιομηχανία και 

επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας.  

 

Εκ μέρους του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ), οι κ. Μαρινέλα 

Παρασκευά και Mάρσια Τριλλίδου- Βαρζακάκου, ανέφεραν ότι στο πλαίσιο της 

έκθεσης του Συνεδρίου, το ΙΠΕ σε συνεργασία με το Δίκτυο Enterprise Europe 

Network, μέσω της δραστηριότητας γρήγορης δικτύωσης (fast netorking), θα 

φέρει σε επαφή  επιχειρήσεις και οργανισμούς με καινοτόμες ιδέες και 

τεχνολογίες με εφαρμογή σε καίριους κλάδους της οικονομίας.  

 

Ο Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων, Καθηγητής Αθανάσιος Γαγάτσης 

ανακοίνωσε εξάλλου, ότι στο πλαίσιο του Συνεδρίου θα διεξαχθεί και το 7ο 

Μεσογειακό Συνέδριο Μαθηματικών με τη συμμετοχή πάνω από 40  

διακεκριμένων ομιλητών με εξειδίκευση σε θέματα εφαρμογής μαθηματικών 

στην καινοτομία. 

ΕΡΓΟ INENTER  

Στο πλαίσιο της δημοσιογραφικής διάσκεψης ο κ. Μακρίδης αναφέρθηκε 

επίσης στο έργο INENTER “Improving the placements and INternships from 



academia to ENTERprises”, το οποίο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2010 και 

τελειώνει το Σεπτέμβριο του 2012 και θα συμβάλει στους στόχους του 

Διεθνούς Συνεδρίου EAST-meets- WEST 2012.  

 

Σύμφωνα με τον κ. Μακρίδη, το Eργο INENTER είναι απόλυτα συμβατό με τη 

στρατηγική της Ε.Ε. για την οικοδόμηση μιας κοινωνίας όπου η εκπαίδευση, η 

έρευνα και η καινοτομία είναι αλληλένδετα και στοχεύει στη βελτίωση και την 

ενδυνάμωση της επικοινωνίας μεταξύ των επιχειρήσεων και του ακαδημαϊκού 

κόσμου. 

Τέλος ανακοίνωσης 


