
 
  Λευκωσία 28 Απριλίου 2016 

 
Προς:   Όλους τους ενδιαφερομένους 
 
Θέμα:  Σεμινάριο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας για την αξιοποίηση  
  Ευρωπαϊκών ∆ιαρθρωτικών Ταμείων 
 
Κυρία/ε, 
 
Επιθυμούμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής ∆ημοκρατίας σε 
συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ – European Defence Agency) 
διοργανώνει σεμινάριο με θέμα την αξιοποίηση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά ∆ιαρθρωτικά και 
Επενδυτικά Ταμεία (ESIF) για προγράμματα Άμυνας και Ασφάλειας και ιδιαίτερα για 
προγράμματα τεχνολογιών διπλής χρήσης (Dual-use Technology for Civilian/ Military 
Purposes), την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016, στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία», στη 
Λευκωσία. 
 
Πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα εν 
εξελίξει και τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα του ΕΟΑ, καθώς και για τις δυνατότητες 
χρηματοδότησής μέσω των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία θα δοθεί στις 
ευκαιρίες συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) στα προγράμματα που αφορούν την 
άμυνα και την ασφάλεια και στην άντληση κονδυλίων από το Πρόγραμμα COSME. 
 
Παρά το γεγονός ότι πρόκειται για ένα εξειδικευμένο τομέα υψηλής τεχνολογίας πρωτόγνωρο 
για τα κυπριακά δεδομένα, οι ευκαιρίες που θα προκύψουν θα είναι σημαντικές σε πολλούς 
τομείς γι’ αυτό και το ΚΕΒΕ σας προτρέπει να συμμετάσχετε  στην ημερίδα.  Συνημμένα θα 
βρείτε αυτούσια την επιστολή του Υπουργείου Άμυνας και το πρόγραμμα. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο εγγραφής τους 
ακολουθώντας το σύνδεσμο http://goo.gl/forms/zFNQdTgs0J, ή μέσω της ιστοσελίδας του 
Υπουργείου Άμυνας στο http://www.mod.gov.cy το αργότερο μέχρι τις 12 Μαΐου 2016. 
 
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον 
Επισμηναγό (Ι) Παναγιώτη Χατζηπαυλή στο τηλέφωνο 22807654 ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο 
στο  decepoc@mod.gov.cy. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Αναπλ. ∆ιευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

Σεμινάριο  

“Access to European Union Funding for Security and Defence” 

18 Μαΐου 2016, Λευκωσία 

 

 

Το Υπουργείο Άμυνας της Κυπριακής Δημοκρατίας σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό 

Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ – European Defence Agency) διοργανώνει, σεμινάριο με θέμα την 

αξιοποίηση κονδυλίων από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ESIF) για 

προγράμματα Άμυνας και Ασφάλειας και ιδιαίτερα για προγράμματα τεχνολογιών διπλής 

χρήσης (dual-use technology for civilian/ military purposes), την Τετάρτη, 18 Μαΐου 2016, 

στο Συνεδριακό Κέντρο “Φιλοξενία», στη Λευκωσία. 

 

Πρωταρχικός στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση όλων των ενδιαφερομένων για τα 

εν εξελίξει και τα μελλοντικά ερευνητικά προγράμματα του ΕΟΑ, καθώς και τις δυνατότητες 

χρηματοδότησής τους μέσω των Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ιδιαίτερη σημασία θα 

δοθεί στις ευκαιρίες συμμετοχής μικρομεσαίων επιχειρήσεων (SMEs) στα προγράμματα που 

αφορούν στην άμυνα και την ασφάλεια και στην άντληση κονδυλίων από το Πρόγραμμα 

COSME. 

 

Το σεμινάριο απευθύνεται σε ακαδημαϊκούς και άλλους ερευνητές, καθώς και σε 

μικρομεσαίες επιχειρήσεις, των οποίων τα ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν τους τομείς της 

άμυνας και της ασφάλειας και ιδιαίτερα τις τεχνολογίες διπλής χρήσης. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως συμπληρώσουν ηλεκτρονικά το έντυπο εγγραφής 

τους ακολουθώντας το σύνδεσμο http://goo.gl/forms/zFNQdTgs0J , ή μέσω της ιστοσελίδας 

του Υπουργείου Άμυνας στο  www.mod.gov.cy  το αργότερο μέχρι τις 12 Μαΐου 2016. 

 

Για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινήσεις, παρακαλούμε όπως επικοινωνείτε με τους 

πιο κάτω: 
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Seminar  

“Access to European Union Funding for Security and Defence” 
(18 May 2016, Nicosia) 

 

 

Draft Agenda  
 

 

 

Wednesday 18 May  
 

 

 

Plenary Session Programme1 

 

0830 Registration of participants 

0900 Welcome and introductory address 

0910 The European Defence Agency (EDA) : “European Defence Matters” 

0920 Opening Speech: “Defence sector competitiveness and EU funding 

opportunities” 

0930 From Capability Technology groups (CapTechs) to EU funding for the 

defence sector 

0955 EU funding for the security and Defence sector 

  

1015 Coffee Break 

  

1030 Funding opportunities for security and defence in the ESIF “Competitiveness 

and sustainable development” Operational Programme (2014-2020) 

1050 How to access ESIF for dual-use R&T projects 

1120 Guidelines to access COSME for defence-related SMEs 

1140 The services of the Enterprise Europe Network (EEN) in Cyprus 

1155 Horizon 2020 for Secure Societies 

  

1215 Networking “L(a)unch” 

 

 

 

- End of Seminar -  

 

 

 

                                                           
1
 Limited number of participants 
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Lieutenant Colonel Stylianos ANTONIOU 

Central Point of Contact to the EDA 

Ministry of Defence 

Phone +35722807671 

Fax: +35722661350 

Email: seminar@gov.cy  

Major (AF) Panayiotis HADJIPAVLIS 

Deputy Central Point of Contact to the EDA 

Ministry of Defence 

Phone +35722807654 

Fax: +35722661350 

Email: decepoc@mod.gov.cy  

Venue: 

Filoxenia Conference Centre, Nicosia 

http://fcc.com.cy/el/   

 

 

Registration Link: 
 

http://goo.gl/forms/eNOxtHaunW  

 

 

 

Points of Contact 
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