
                                                                                                                                                                

 
 

 
Λευκωσία, 17 Μαΐου 2016 

 
 
ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
 
ΘΕΜΑ:  Εκδήλωση Ενδιαφέροντος από Επιχειρήσεις για Συμμετοχή στην 

 "Βραδιά του Ερευνητή" 2016 
 
Κυρία/ε, 
 
Πληροφορείστε ότι το Ίδρυμα Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) ανακοινώνει τη διοργάνωση 
της εκδήλωσης «Βραδιά του Ερευνητή» για τα έτη 2016 και 2017. Η Βραδιά του Ερευ-
νητή 2016, θα λάβει χώρα στις 30 Σεπτεμβρίου 2016 στη Λευκωσία και το βασικό θέμα 
της εκδήλωσης θα είναι ο εορτασμός των δέκα χρόνων πραγματοποίησης της «Βραδιάς 
του Ερευνητή» στην Κύπρο (2006-2016), υπό τον τίτλο “Research ∞ Unlimited”, σε μια 
προσπάθεια να αναδειχθεί η σημαντική πρόοδος στη διοργάνωση της εκδήλωσης, αλλά 
και της έρευνας γενικότερα τα τελευταία δέκα χρόνια στον τόπο, καθώς και οι προοπτι-
κές για μελλοντική ανάπτυξη.  

Βασικός στόχος της εκδήλωσης είναι η συμβολή στην ενίσχυση της δημόσιας εικόνας 
των ερευνητών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν στην κοινωνία καθώς και 
η ενθάρρυνση των νέων ώστε να σταδιοδρομήσουν στην έρευνα. 

Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η συμμετοχή επιχειρήσεων είναι σημαντική για την ευρύτε-
ρη απήχηση των δραστηριοτήτων των Εκδηλώσεων. Προς τούτο, για πρώτη φορά φέ-
τος θα συλλέξει εκδηλώσεις ενδιαφέροντος από επιχειρήσεις που επιθυμούν να λάβουν 
μέρος στην εκδήλωση και θα επιλέξει αυτές που είναι πιο συμβατές και θα βοηθήσουν 
να επιτευχθούν οι στόχοι της «Βραδιάς του Ερευνητή». 

Προς τούτο, επισυνάπτεται το Έντυπο ∆ραστηριότητας το οποίο θα πρέπει να συμπλη-
ρώσετε για κάθε δραστηριότητα που θα θέλατε να προτείνετε για την εκδήλωση του 
2016, έτσι ώστε να προχωρήσουμε στη διαμόρφωση του τελικού προγράμματος της 
εκδήλωσης και στις απαραίτητες διευθετήσεις. 
 
Υπενθυμίζεται ότι οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι διαδραστικές και ελκυστικές 
προς το ευρύ κοινό σε ενδιαφέροντα θέματα, χρησιμοποιώντας ποικιλία μέσων (πειρά-
ματα, video, audio, παιχνίδια, προσομοιώσεις, quiz, mobile applications, χρήση επιστη-
μονικού εξοπλισμού, ζωγραφική, χειροτεχνίες κ.α.) και δίνοντας την ευκαιρία στο κοινό 
να εμπλακεί ενεργά (hands-on experiments). Όπως σημειώνεται και στις οδηγίες του 
Εντύπου, παρακαλείστε όπως σημειώσετε αν κάποιος από τους εμπλεκόμενους ερευ-
νητές συμμετέχει σε έργο χρηματοδοτούμενο ή τα αποτελέσματα που θα παρουσιάσει 
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χρηματοδοτήθηκαν από το Πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 ή το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο και 
ειδικά ∆ράσεις Marie Sklodowska-Curie και ERC. 

Καταληκτική ημερομηνία για την αποστολή του συμπληρωμένου Έντυπου ∆ραστηριό-
τητας ορίζεται η 30η Μαΐου 2016.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινήσεις μπορείτε να επικοινωνείτε με την        
αρμόδια λειτουργό του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας κα. Νέδη Καφφά (Επιστημονι-
κός Λειτουργός) στο τηλ. 22205039, φάξ 22205001, email nkaffa@research.org.cy. 
 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Μιχάλης Πρωτοπαπάς, 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
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ΒΡΑ∆ΙΑ  ΤΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΗ 2016  

CYprus Promotes RESearch and Science (CYPRESS)* 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ 
 

Οργανισμός:  

 

Τίτλος ∆ραστηριότητας στα Ελληνικά: (Προσπαθήστε να χρησιμοποιήσετε ενδιαφέρον 
τίτλο, ελκυστικό προς το ευρύ κοινό. Ο τίτλος δεν θα πρέπει να είναι το όνομα της ερευνητικής 
ομάδας / εργαστηρίου ή της εταιρείας) 

 

Τίτλος ∆ραστηριότητας στα Αγγλικά:  

 

Υπεύθυνος Ερευνητής ∆ραστηριότητας: ( Όνομα και Επίθετο) 

  

Ονόματα Εμπλεκομένων Ερευνητών:  (Όνομα και Επίθετο. Παρακαλώ σημειώστε αν 
κάποιος από τους ερευνητές συμμετέχει σε έργο χρηματοδοτούμενο από το Πρόγραμμα 
Ορίζοντας 2020 και ειδικά σε ∆ράσεις Marie Skłodowska-Curie και ERC αναφέροντας και τον 
αριθμό συμβολαίου του Έργου – project’s grant agreement number. Ομοίως για τον υπεύθυνο 
ερευνητή.) 

 

Περιγραφή ∆ραστηριότητας (στόχος, περιγραφή, εφαρμογές, ενδιαφέρον για το 
κοινό) στα Ελληνικά: (Μέχρι 250 λέξεις. Το κείμενο θα χρησιμοποιηθεί στον Οδηγό 
∆ραστηριοτήτων και σε άλλες δραστηριότητες διάχυσης προς το ευρύ κοινό.  Καλό θα ήταν να 
αποφύγετε τη χρήση περίπλοκης τεχνικής ορολογίας και να δώσετε έμφαση στη δια-
δραστικότητα της δραστηριότητας και στις εφαρμογές της χρησιμοποιώντας απλή γλώσσα, 
προκειμένου να προσελκύσετε το κοινό.) 

 

Activity Description: (In English. Max. 250 words.) 

 

Στο πλαίσιο της δραστηριότητας θα παρουσιάζονται αποτελέσματα έργων που 
χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ειδικά από τον Ορίζοντα 
2020 και το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, ειδικά ∆ράσεις Marie Skłodowska-Curie ή 
ERC; Αν ναι, μέσω ποιου Προγράμματος / ∆ράσης; (Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης 
θα πρέπει να υπάρχει σχετική σήμανση για τα Έργα αυτά π.χ. σημαία της Ε.Ε. στα σχετικά 
posters κλπ) 

 

Σε ποια από τις ακόλουθες κατηγορίες Μεγάλων Κοινωνικών Προκλήσεων 
(Grand Societal Challenges)1 θα εντάσσατε τη δραστηριότητα;: 

 Health, demographic change and wellbeing. 

 Food security, sustainable agriculture and forestry, marine and maritime and inland 
water research, and the bioeconomy. 

                                                 
1 https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/societal-challenges  
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 Secure, clean and efficient energy. 

 Smart, green and integrated transport. 

 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials. 

 Europe in a changing world - inclusive, innovative and reflective societies. 

 Secure societies - protecting freedom and security of Europe and its citizens. 

Φωτογραφία/ες Υψηλής Ευκρίνειας (σχετικά με τη ∆ραστηριότητα) ή άλλες 
Εικόνες / Γραφικά: (Προαιρετικά – για συμπερίληψη στον Οδηγό ∆ραστηριοτήτων και σε 
άλλες δραστηριότητες διάχυσης.) 

 

Αναμενόμενο Κόστος για Αναλώσιμα (Αν απαιτούνται): € 

Επεξήγηση / Ανάλυση Ποσού:  

 

Απαιτούμενες Τεχνικές Προδιαγραφές Περιπτέρου: (Προσδιορίστε τους αριθμούς όπου 
εφαρμόζεται) 

 Ελάχιστος απαιτούμενος χώρος (σε τ.μ.): 

 Οθόνη:  

 Καρέκλες: 

 Τραπέζια: 

 Παροχή ηλεκτρισμού / ηλεκτρικές συνδέσεις: 

 Πρόσβαση στο διαδίκτυο:  

 Άλλο: 
* This European Researchers' Night project is funded by the European Commission under the Marie Skłodowska-Curie 
actions 
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