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ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ  (Γπαζηηπιόηηηερ ηος Κένηπος Παπαγυγικόηηηαρ ζηο πλαίζιο ηος 
Δςπυπαφκού ππογπάμμαηορ Δrasmus  «ECoVEM (European Centre of Vocational 

Excellence in Microelectronics)». 
 

Τν Κέληξν Παξαγσγηθόηεηαο, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο Δrasmus  κε ηίηιν 
«European Centre of Vocational Excellence in Microelectronics) - ECoVEM», ζην νπνίν 
ζπκκεηέρεη σο εηαίξνο, δηεμήγαγε ηηο πην θάησ δξαζηεξηόηεηεο: 
 

1. Σπλάληεζε ζην Παλεπηζηήκην Κύπξνπ 
  
Σηηο 24/9/2021, ν θ. Α. Πνιπδώξνπ πξαγκαηνπνίεζε ζπλάληεζε ζην Παλεπηζηήκην 

Κύπξνπ κε ηνλ θαζεγεηή δξ. Ινύιην Γεσξγίνπ θαη ηελ νκάδα ηνπ, κε ζθνπό ηελ 

ελεκέξσζε ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ζρεηηθά κε ηνλ ζθνπό θαη ηνπο ζηόρνπο ηνπ πην πάλσ 

πξνγξάκκαηνο. Έγηλε αληαιιαγή απόςεσλ ζρεηηθά κε ηελ αλάπηπμε ηνπ ηνκέα ηεο 

Μηθξνειεθηξνληθήο ζηελ Κύπξν, ηόζν ζε αθαδεκατθό επίπεδν όζνλ θαη ζην πεδίν 

εθαξκνγώλ ζηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ζπδεηήζεθαλ νη δπλαηόηεηεο πεξαηηέξσ 

πξνώζεζεο ηνπ ηνκέα.  

 

Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπλάληεζεο ν θ. Γεσξγίνπ αλαθέξζεθε ζηηο δηάθνξεο 

δξαζηεξηόηεηεο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ηόζν ζε επίπεδν αθαδεκατθό όζνλ θαη ζην 

επίπεδν έξεπλαο θαη εθαξκνγώλ ζην ηνκέα ηεο κηθξνειεθηξνληθήο. Αθνινύζεζε 

μελάγεζε ζηα εξγαζηήξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ. 

 

Ο θ. Γεσξγίνπ ραξαθηήξηζε ην ζρέδην πνιύ ελδηαθέξνλ θαη ζπκθσλήζεθε όπσο ππάξμεη 

κηα ζπλεξγαζία, ζην πιαίζην ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ έξγνπ, κε απώηεξν ζθνπό ηελ 

πξνώζεζε ηεο εηδηθόηεηαο ζηελ Κύπξν. 

 
 

2. Γιαδικηςακή ζςνάνηηζη με ηοςρ θοπείρ σάπαξηρ πολιηικήρ (policy makers) 
 
Σηηο  30 Σεπηεκβξίνπ 2021, πξαγκαηνπνηήζεθε δηαδηθηπαθή ζπλάληεζε κεηαμύ ησλ 
Κππξίσλ  Δηαίξσλ ηνπ έξγνπ ECoVEM, ιόγσ ηνπ πεξηνξηζκνύ από ηελ παλδεκία 
COVID-19, κε ηνπο θνξείο ράξαμεο πνιηηηθήο ζηελ Κύπξν. 
 
Σηελ ζπλάληεζε έιαβαλ κέξνο εθπξόζσπνη ηνπ παλεπηζηεκίνπ Κύπξνπ, ηνπ 
Παλεπηζηεκίνπ Frederic, ηεο Αξρήο Αλάπηπμεο Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ, ηνπ ΔΤΔΚ, θαη 
ηεο Παγθύπξηαο Δηαηξείαο Πηζηνπνίεζεο θαη θπζηθά νη θύπξηνη εηαίξνη ηνπ έξγνπ. 
 
Σηελ ζπλάληεζε αλαιύζεθαλ νη ζηόρνη ηνπ πξνγξάκκαηνο σο επίζεο θαη κηα γεληθή 
ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην πθηζηάκελν πεξηβάιινλ ηεο Μηθξνειεθηξνληθήο ζηελ Κύπξν. 
Αθνινύζεζε ζπδήηεζε ζρεηηθά κε ηνπο ηξόπνπο πξνώζεζεο ηνπ ηνκέα ζηελ Κύπξν, 



ηόζνλ ζε επίπεδν ζπνπδώλ όζνλ θαη ζην επίπεδν εθαξκνγώλ ζηε βηνκεραλία. 
Τνλίζηεθε δε ε αλάγθε ζπλεξγαζίαο κεηαμύ ησλ εηαίξσλ  ζηε βηνκεραλίαο θαη ησλ 
εθπαηδεπηηθώλ ηδξπκάησλ γηα ηελ πξνώζεζε ηεο κηθξνειεθηξνληθήο ζηελ Κύπξν. 
     
 

3. Δπίζκετη ζηα γπαθεία/ επγοζηάζιο ηηρ εη. ENGINO LTD ζηη Λεμεζό 
 

Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΤΔΚ (Τερληθήο Δπαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο) ηνπ ΚΔΠΑ, θ. Α. 

Πνιπδώξνπ, ζπλνδεπκέλνο από ηνλ Αλ. Δθπαηδεπηή Γ. Κίηζην, επηζθέθζεθαλ ζηηο 7 

Φεβξνπαξίνπ 2022 ηελ εηαηξεία ENGINO LTD ζηε Λεκεζό. Κύξηα ελαζρόιεζε ηεο 

εηαηξείαο είλαη ε παξαγσγή θαη εμαγσγή παηδηθώλ παηγληδηώλ από πιαζηηθό. 

 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο επίζθεςεο, ε αληηπξνζσπεία ηνπ ΚΔΠΑ πεξηεγήζεθε ζηα γξαθεία 

θαη ζην εξγνζηάζην  ηεο εηαηξείαο, όπνπ εθπξόζσπνη ηεο ENGINO Ltd  παξνπζίαζαλ ηα 

επηηεύγκαηα-θαηλνηόκα πξντόληα πνπ παξάγνπλ θαη εμάγνπλ δηεζλώο. Μεηά ην ηέινο ηεο 

πεξηήγεζεο αθνινύζεζε ζηα γξαθεία  ηεο εηαηξείαο ζπδήηεζε γηα ηελ  Μηθξνειεθηξνληθή, 

ην έξγν  ECoVEM  ελέξγεηεο-δξάζεηο αλάπηπμεο θαη πξννπηηθή αλέιημεο ηνπ θιάδνπ. 

 

            
 

4. Δπίζκετη ζηα γπαθεία ηηρ εη. SignalGeneriX  Ltd ζηη Λεμεζό 
 

Δπίζεο, ζηηο 7/2/2022, ε αληηπξνζσπεία ηνπ ΚΔΠΑ, επηζθέθζεθε ηα γξαθεία θαη 

εγθαηαζηάζεηο ηεο εηαηξείαο SignalGeneriX  Ltd ζηε Λεκεζό. Η εηαηξεία αζρνιείηαη κε ηελ 

έξεπλα θαη αλάπηπμε πξντόλησλ ςειήο ηερλνινγίαο, ζρεδηαζκό θαη θαηαζθεπή 

ειεθηξνληθώλ ζπζηεκάησλ, πξνηόηππα, έμππλα νινθιεξσκέλα ζπζηήκαηα θ.α. 

 

Σην πιαίζην ηεο επίζθεςεο απηήο  είρακε ηελ επθαηξία λα γλσξίζνπκε από θνληά ηα 

πςειήο ηερλνινγίαο πξντόληα θαη ππεξεζίεο  ηνπ θαηλνηόκνπ απηνύ ρώξνπ θαη λα 

ελεκεξσζνύκε  ελδειερώο γηα ηηο πξννπηηθέο πνπ αλαδεηθλύνληαη γηα απηόλ ηνλ ηόζν 

λεπξαιγηθό θαη αληαγσληζηηθό ηνκέα ηεο θππξηαθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο θαη θαηλνηνκίαο. 

. 

 

                  



 

 
 

5. ςνεπγαζία ΚΔΠΑ-Τποςπγείο Δνέπγειαρ Δμποπίος και Βιομησανίαρ (ΤΔΔΒ) 
 
Μεηά από επηζηνιή ηνπ ΚΔΠΑ, ην ΥΔΔΒ απνδέρεηαη ηελ πξόζθιεζε γηα ζπλεξγαζία 
ζην πιαίζην ηνπ επξσπατθνύ πξνγξάκκαηνο Erasmus ζηελ Μηθξνειεθηξνληθή. Η 
ζπλεξγαζία  απηή ζεσξείηαη πνιύ ζεκαληηθή γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηόρσλ ηνπ 
πξνγξάκκαηνο.   

 
 
 
 

 

 

Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ην Πξντζηάκελν ηεο ΤΔΚ 

ηνπ Κέληξνπ Παξαγσγηθόηεηαο θ. Αλδξέα  Πνιπδώξνπ ζην ηειέθσλν 22697231 ή ζην 

ειεθηξνληθό ηαρπδξνκείν apolydorou@kepa.mlsi.gov.cy.    

 

 

 

 

                    


