
 

    

Λευκωσία, 18 Σεπτεμβρίου  2018 
 
 

 

Προς όλα τα Μέλη 
 
 
Κυρίες / Κύριοι, 

 
Πρόσκληση σε Ημερίδα – «ESA Space Information Day in Cyprus 2018» 

 
Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε ότι το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του 
Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων σε συνεργασία με τον Ευρωπαϊκό 
Οργανισμό Διαστήματος (ΕΟΔ)  διοργανώνουν ημερίδα με θέμα - "ESA Space 
Information Day in Cyprus 2018", την Πέμπτη, 27 Σεπτεμβρίου 2018, στο Ξενοδοχείο 
CLEOPATRA, Λευκωσία – Αίθουσα “Μακεδονία”. 
 
Η ημερίδα, η οποία θα είναι ανοικτή για όλους τους ενδιαφερόμενους, διοργανώνεται 
προκειμένου να δοθεί χρήσιμη πληροφόρηση για τις εργασίες και τα προγράμματα του 
Οργανισμού καθώς και της ευρύτερης διαστημικής βιομηχανίας. Η σχετική πρόσκληση και 
το έντυπο συμμετοχής επισυνάπτονται. 

Για τη συμμετοχή σας στην ημερίδα, παρακαλώ όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το 
έντυπο συμμετοχής (επισυνάπτεται) το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, 
μόνο με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: stziortzis@ems.mcw.gov.cy 

Για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφόρηση παρακαλώ όπως επικοινωνείτε με τον 
λειτουργό του Τμήματος Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υπουργείου Μεταφορών, 
Επικοινωνιών και Έργων κ. Στέλιο Τζιωρτζή τηλ. 22814033, 22814875, 22814854. 

 
Με εκτίμηση, 
 
 
 
 
Μιχάλης Πρωτοπαπάς 
Λειτουργός Τμήματος Βιομηχανίας,  
για Γενικό Γραμματέα. 
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Προκαταρκτικό Πρόγραμμα Ημερίδας: 27 Σεπτεμβρίου 2018 
 

 

08:30-09:00 Registration – Welcome Coffee 

09:00-09:10 
Opening address by Ministry of Transport, Communications and Works 
Representative (tbc) 

09:10-09:20 Opening address by ESA Representative (tbc) 

09:20-09:50 Introduction  

09:50-10:50 GMC/N4E Presentation - Knowing ESA 

10:50-11:05 Coffee Break 

11:05-13:00 GMC/N4E - Understanding the ESA ways of functioning 

13:00-14:30 Light Finger food 

14:30-15:20 GMC/N4E - The markets for European industry  

15:20-15:45 
GMC/N4E - Options and recommendations for a European Cooperating 
State of ESA 

15:45-16:00 Coffee Break 

16:00-16:50 
GMC/N4E - Options and recommendations for a European Cooperating 
State of ESA (cont.) 

16:50-17:20 Conclusions – Final round of Questions and Answers 

 
Questions from the participants are welcome during the presentations and 
will be answered on the spot! 
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Ενημερωτικό Σημείωμα 
 
Τι είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος; 

 

 Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ΕΟΔ), ο οποίος εδρεύει στο Παρίσι, 

αποτελεί σήμερα την πύλη της Ευρώπης προς το διάστημα.  

 

 Ο ΕΟΔ είναι ένας ανεξάρτητος, διακυβερνητικός οργανισμός αποτελούμενος από 22 

μέλη. Διατηρεί στενούς δεσμούς με την Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω μιας Συμφωνίας 

Πλαισίου που υπογράφηκε το 2004.  

 

 Αποστολή του ΕΟΔ είναι η ανάπτυξη των δυνατοτήτων της Ευρώπης σχετικά με το 

διάστημα και η εξασφάλιση συνεχιζόμενων επενδύσεων στο διάστημα, ώστε να 

προκύπτουν οφέλη για τους πολίτες της Ευρώπης. 

 

 Ο ΕΟΔ αναπτύσσει, μεταξύ άλλων, εκτοξευτές, διαστημόπλοια και επίγειες 

εγκαταστάσεις, επιτρέποντας στην Ευρώπη να είναι ανάμεσα στους πρωτοπόρους 

της παγκόσμιας διαστημικής δραστηριότητας.  

 

Ποιες οι σχέσεις Κύπρου- ΕΟΔ μέχρις στιγμής: 

 

 Το 2009, η Κυπριακή Δημοκρατία υπέγραψε Συμφωνία Συνεργασίας (Cooperation 

Agreement) με τον ΕΟΔ, διάρκειας 5 ετών, η οποία αποτελεί το πρώτο 

προκαταρκτικό στάδιο στην πορεία ενός κράτους για ένταξη (πλήρες μέλος) στον 

ΕΟΔ. Με αυτή τη Συμφωνία καθοριζόταν το αρχικό πλαίσιο συνεργασίας, μεταξύ της 

Κυπριακής Δημοκρατίας και του ΕΟΔ, στον τομέα της έρευνας και της ειρηνικής 

χρήσης του απώτερου διαστήματος.  

 

 Η εφαρμογή της Συμφωνία Συνεργασίας ήταν επιτυχής, αφού κατέστη δυνατόν να 

δημιουργηθούν οι κατάλληλοι δεσμοί με τον ΕΟΔ, να διοργανωθούν με επιτυχία 

αρκετά συνέδρια και εκπαιδεύσεις στην Κύπρο, να εξασφαλιστεί η συμμετοχή της 

Κύπρου ως παρατηρητή στα Συμβούλια και τις Επιτροπές του ΕΟΔ, και να ετοιμαστεί 

ένα πρώτο έγγραφο της Εθνικής Διαστημικής Στρατηγικής της Κύπρου.   

 

 Τον Ιούνιο του 2011 και 2015, κλιμάκια του ΕΟΔ πραγματοποίησαν τεχνικές 

επισκέψεις στην Κύπρο, με στόχο την αξιολόγηση των δραστηριοτήτων και  

δυνατοτήτων  της εγχώριας βιομηχανίας και πανεπιστημιακής κοινότητας για 
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ανάπτυξη και εφαρμογή  διαστημικών τεχνολογιών. Οι εκπρόσωποι του ΕΟΔ είχαν 

συναντήσεις με κυβερνητικά τμήματα, ιδιωτικές εταιρείες και 

πανεπιστημιακούς/ερευνητές. Σύμφωνα με τη σχετική έκθεση αξιολόγησης που 

ετοίμασε ο ΕΟΔ, όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς (κυβέρνηση, ακαδημαϊκή κοινότητα, 

βιομηχανία) είναι σε θέση και έχουν τις δυνατότητες να αποκομίσουν σημαντικά 

οφέλη από το δεύτερο προκαταρκτικό στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ, που είναι η 

εφαρμογή της Συμφωνίας European Cooperating State (PECS).  

 

 Η Συμφωνία που υπογράφτηκε στις 6 Ιουλίου 2016 είναι πολύ σημαντική αφού με 

αυτήν η Κύπρος προχωρεί στο δεύτερο στάδιο συνεργασίας με τον ΕΟΔ.   

 

 
 

 
 
 
 
 
  
 



                                     
 

 
Ημερίδα - “ESA Space Information Day in Cyprus 2018” 

 
ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-Registration Form 

 
Πέμπτη, 27  Σεπτεμβρίου 2018  

 (09:00 – 17:30) 
 

Ξενοδοχείο CLEOPATRA, Λευκωσία – Αίθουσα “Μακεδονία” 
 

 
ΟΝΟΜΑ (Name) 
 

 

 
ΕΠΙΘΕΤΟ (Surname) 
 

 

 
ΦΟΡΕΑΣ / ΤΜΗΜΑ ( Company / 
Department) 

 

 
ΘΕΣΗ / ΙΔΙΟΤΗΤΑ (Position / 
Title) 

 

 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ (e-mail) 
 

 

 
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(work Telephone) 

 
ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 
(Fax Number) 
 

 

ΠΛΗΡΗΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
(Work Address) 

 
 
 
 

 
Για συμμετοχή στην ημερίδα, παρακαλούμε όπως αποστείλετε συμπληρωμένο το έντυπο 
συμμετοχής, το αργότερο έως τη Δευτέρα 24 Σεπτεμβρίου 2018, μόνο με ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο, στη διεύθυνση stziortzis@ems.mcw.gov.cy.  
 
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στους αριθμούς 22-814854 ή 22-
814033  ή 22-814875 
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