
                                              

 
Λευκωσία, 23 Νοεμβρίου 2013 

 
 
 
 

ΠΡΟΣ: Όλα τα Μέλη 
 
ΘΕΜΑ: Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ρομποτικής 
 
 
Κυρία/ε, 
 
Συνημμένα θα βρείτε πρόσκληση για μια παρουσίαση στα πλαίσια της 
Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Ρομποτικής. 
 
Η παρουσίαση θα γίνει στο Πανεπιστήμιο Κύπρου (κτήριο 3, Δωμάτιο 101) την 
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 6:00 μ.μ.  Για περισσότερες πληροφορίες 
παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον κ. Γ. Γεωργίου στο τηλέφωνο 22-462920. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
 
 
 
 
/ΜΚ. 
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