
 

 

 

 

Our Story 

Βραδιά του Ερευνητή / Researchers' Night·Monday, 23 July 2018 

Το Ίδρυμα Προώθηςησ Ζρευνασ (ΙΠΕ) διοργανώνει, ςε ςυνεργαςία με ακαδημαϊκά και 

ερευνητικά ιδρφματα και άλλουσ φορείσ του τόπου την εκδήλωςη «Βραδιά του Ερευνητή». 

Πρόκειται για μια πρωτοβουλία τησ Ευρωπαϊκήσ Επιτροπήσ και η εκδήλωςη πραγματοποιείται 

ταυτόχρονα ςε όλεσ ςχεδόν τισ χώρεσ τησ Ευρώπησ. Την ευκαιρία να απολαφςουν μια 

δημιουργική βραδιά αφιερωμζνη ςτην επιςτήμη και ςτην ζρευνα, μζςα από πειράματα, 

παιχνίδια, διαγωνιςμοφσ και μουςική θα ζχουν όςοι βρεθοφν ςτη "Βραδιά του Ερευνητή 2018" 

που θα πραγματοποιηθεί ςτουσ Χαρουπόμυλουσ Λανίτη ςτη Λεμεςό, ςτισ 28 Σεπτεμβρίου 

2018. Το κοινό κάθε ηλικίασ θα ζχει την ευκαιρία να ζρθει ςε επαφή με Κφπριουσ ερευνητζσ 

και το ζργο τουσ, ςε μια εορταςτική και φιλική ατμόςφαιρα. Στα περίπτερα τησ εκδήλωςησ, 

ερευνητζσ θα παρουςιάςουν εργαςίεσ τουσ και θα ενημερώνουν το κοινό για το ρόλο και τη 

ςημαςία τησ ζρευνασ ςτο ςφγχρονο κόςμο καθώσ και για τισ καθημερινζσ, πρακτικζσ 

εφαρμογζσ των ερευνητικών τουσ αποτελεςμάτων. Ταυτόχρονα, το κοινό θα ζχει την ευκαιρία 

να εμπλακεί ςε πειράματα και ο καθζνασ να γίνει για μια βραδιά ερευνητήσ! Η εκδήλωςη 

«Βραδιά του Ερευνητή 2018» ςτην Κφπρο χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. μζςα από τισ Δράςεισ 

“Marie Skłodowska-Curie” του Προγράμματοσ “Horizon 2020” (Αρ. Ζργου 818355). The 

https://www.facebook.com/researchersnightcyprus/
https://www.facebook.com/notes/%CE%B2%CF%81%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%AC-%CF%84%CE%BF%CF%85-%CE%B5%CF%81%CE%B5%CF%85%CE%BD%CE%B7%CF%84%CE%AE-researchers-night/our-story/1852357725078030/


“Researcher’s Night” is an event organized by the Research Promotion Foundation (RPF) in 

collaboration with academic and research institutions as well as other organisations in Cyprus. 

The event is an initiative of the European Commission and takes place simultaneously in almost 

all European countries. Those joining us at the Lanitis Carob Mill Complex in Limassol on the 

28th of September 2018 for the "Researcher's Night 2018", will have the opportunity to enjoy a 

creative night-time event dedicated to science and research, through experiments, games, 

competitions and music. Audiences of different ages will have the opportunity to meet up with 

Cypriot researchers and see their work, in a festive, friendly atmosphere. In each stand 

researchers will present their work and inform the public about the role and importance of 

research in the modern world as well as the practical applications of their research results in 

everyday life. At the same time, participants will have the opportunity to engage in hands-on 

experiments and become researchers for one night! The “Researchers' Night 2018” in Cyprus is 

funded by the European Commission under the “Horizon 2020” Marie Skłodowska-Curie 

Actions (Project no. 818355). 

 


