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Λευκωσία, 24 Σεπτεμβρίου 2012 

 

ΈΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΤΟΥ CERN 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ – CERN 

 

Εγκαίνια Έκθεσης φωτογραφίας του Ευρωπαϊκού 

Οργανισμού Πυρηνικών Ερευνών (CERN), με τίτλο 

Accelerating Science θα πραγματοποιηθούν την 

Παρασκευή, 5 Οκτωβρίου 2012, στις 7:00μμ, στο 

Αμφιθέατρο Β108 του Κτηρίου Συμβουλίου Συγκλήτου 

«Αναστάσιος Γ. Λεβέντης» στην Πανεπιστημιούπολη. Τα 

εγκαίνια θα χαιρετίσουν ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο 

Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, Δρ Γιώργος 

Δημοσθένους, ενώ ο Επιστημονικός Υπεύθυνος της 

συμμετοχής της Κύπρου στα πειράματα που διεξάγονται 

στο CERN, Καθηγητής Πάνος Ραζής, θα μιλήσει για τη σχέση της Κύπρου με τον υπό αναφορά 

Οργανισμό. Επιπλέον, ο Γενικός Διευθυντής του CERN, Καθηγητής Rolf-Dieter Heuer, θα 

δώσει διάλεξη με θέμα CERN - Science without Boundaries. Την  Έκθεση, η οποία θα 

παραμείνει ανοικτή για το κοινό μέχρι και την 31η Οκτωβρίου 2012, θα πλαισιώνουν και 

έργα ζωγραφικής του Κύπριου Ζωγράφου Γιώργου Γεωργίου εμπνευσμένα από το απέραντο 

του σύμπαντος. Η όλη εκδήλωση θα τελεί υπό την αιγίδα του Έντιμου Υπουργού Παιδείας και 

Πολιτισμού, Δρα Γιώργου Δημοσθένους.   

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έναρξη της Έκθεσης σηματοδοτεί και την υπογραφή της Συμφωνίας 

Σύνδεσης της Κυπριακής Δημοκρατίας με το CERN, την οποία θα υπογράψουν ο Υπουργός 

Παιδείας και Πολιτισμού, εκ μέρους της Κυπριακής  Δημοκρατίας, και ο Γενικός Διευθυντής 

του CERN.  
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Το CERN, το οποίο ιδρύθηκε το 1954, είναι ένα από τα μεγαλύτερα και σημαντικότερα 

ερευνητικά κέντρα παγκοσμίως και απαριθμεί 20 χώρες πλήρη μέλη, συμπεριλαμβανομένης 

και της Ελλάδας. Επιπλέον, το CERN διατηρεί Συμφωνίες Συνεργασίας με 37 χώρες. Η 

σύνδεση της Κύπρου με το CERN αναμένεται ότι θα ενισχύσει τα μέγιστα το επιστημονικό 

έργο που επιτελείται από την Πανεπιστημιακή και Ερευνητική κοινότητα του τόπου, θα 

δημιουργήσει ευκαιρίες τοποθέτησης στον υπό αναφορά Οργανισμό μέσα από συμβόλαια 

εργοδότησης, υποτροφίες ή τοποθετήσεις για πρακτική εξάσκηση και θα δώσει ευκαιρίες σε 

Κυπριακές εταιρείες να συμμετάσχουν στην εκπόνηση κατασκευαστικών έργων και άλλων 

έργων υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας.   

 

 

 

Τέλος ανακοίνωσης 


