
 
   Λευκωσία, 2 Ιουλίου 2018 

 
 
ΠΡΟΣ:  Όλους τους ενδιαφερόμενους 
 
ΘΕΜΑ: ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ 
 
Κυρία/ε, 
 
Έχουμε πληροφορηθεί από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου Βιομηχανίας και Τουρισμού ότι: 
  
• Στις 5 Ιουλίου 2017 υπογράφτηκε στο Κάιρο Μνημόνιο Συναντίληψης μεταξύ  Κύπρου – 

Αιγύπτου – Ελλάδας, με σκοπό τη συνεργασία των τριών χωρών στον τομέα των 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.  

  
• Διαμέσου αυτής της συνεργασίας τα τρία μέρη έχουν δεσμευτεί για την ανάπτυξη και την 

αμοιβαία συνεργασία στους τομείς της έρευνας, της καινοτομίας και της 
επιχειρηματικότητας αξιοποιώντας τις συνέργιες και ευκαιρίες που προκύπτουν τόσο για 
τον ιδιωτικό αλλά και το δημόσιο τομέα.  

  
• Μια από τις πιο σημαντικές πρόνοιες του Μνημονίου είναι και η  ίδρυση του Συνεργατικού 

Δικτύου Καινοτομίας - CEG COIN (Cyprus, Egypt, Greece - Collaborative Innovation 
Network). Το Συνεργατικό Δίκτυο Καινοτομίας λειτουργεί ως πλατφόρμα για την ενίσχυση 
της συνεργασίας, της δικτύωσης και της συσχέτισης των οικοσυστημάτων καινοτομίας και 
των επιχειρήσεων στις τρεις χώρες. Επιπλέον, το Δίκτυο στοχεύει στην προώθηση και 
ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της επιχειρηματικότητας, της έρευνας και ανάπτυξης, 
καθώς και την αξιοποίηση καλών πρακτικών στο τομέα των Τεχνολογιών  Πληροφορικής 
και Επικοινωνιών. 

  
• Ως μέρος των προσπαθειών για επίτευξη των στόχων του CoIN, και συγκεκριμένα η 

σύμπραξη των επιχειρήσεων καθώς και η εταιρική δικτύωση B2B, η Αιγυπτιακή πλευρά 
ετοίμασε τον πιο κάτω σύνδεσμο με σκοπό τη δημιουργία μίας βάσης δεδομένων με όλους 
τους ενδιαφερόμενους φορείς, τις ανάγκες και τις δυνατότητές τους. Η άσκηση αυτή 
αναμένεται να βοηθήσει στην καλύτερη κατανόηση του οικοσυστήματος των τριών χωρών. 
Παράλληλα,  αναμένεται να αποτελέσει την βάση ενός ηλεκτρονικού αρχείου το οποίο θα 
αναρτηθεί στην  πλατφόρμα με σκοπό την περαιτέρω δικτύωση μεταξύ των οργανισμών 
αυτών.  

 
Μέσα στα πλαίσια αυτά, και σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει μπορείτε να συμπληρώσετε το πιο 
κάτω ηλεκτρονικό έντυπο το οποίο θα είναι διαθέσιμο μέχρι τις 8 Ιουλίου 2018: 
https://www.cognitoforms.com/CyprusEgyptGreeceCollaborativeInnovationNetwork/CyprusEgyptG
reeceCollaborativeInnovationNetworkCEGCoIN 
  
Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με την λειτουργό του 
Υπουργείου Εμπορίου κα. Μαρία Θεοδώρου στο τηλέφωνο 22867176. 
 
Με εκτίμηση, 
 
Ανδρέας Ανδρέου, 
Διευθυντής Τμήματος Βιομηχανίας, 
για Γενικό Γραμματέα. 
 
/ΕΚ 
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