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Το Υπουργείο Μεταφορών συμμετέχει σε
συγχρηματοδοτούμενη από την ΕΕ δράση για τις ευφυείς
μεταφορές ΚΥΠΕ - ΚΥΠΡΟΣ/Λευκωσία 03/07/2019 17:33
Στο ευρωπαϊκό έργο «Transport Network – Intelligent
Transport System Go» (TN-ITS GO), το οποίο αφορά
την ανάπτυξη μιας ενιαίας πλατφόρμας για κάθε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης που
συμμετέχει στο πρόγραμμα, η οποία θα παρέχει
απρόσκοπτη ανταλλαγή δεδομένων που αφορούν
αλλαγές στο οδικό δίκτυο, συμμετέχει το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου
Μεταφορών Επικοινωνιών και Έργων, σε συνεργασία με το Κέντρο Αριστείας για
Έρευνα και Καινοτομία «Κοίος» του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Μεταφορών, η ανάγκη υλοποίησης αυτού
του έργου, απορρέει από την ταχεία ανάπτυξη στον τομέα των μεταφορών, την εξέλιξη
της αυτοματοποίησης των οχημάτων καθώς και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης
για μείωση των οδικών συγκρούσεων.
«Όλο και περισσότερα καινούρια αυτοκίνητα είναι εξοπλισμένα με αισθητήρες,
ενσωματωμένες κάμερες, ηλεκτρονικούς υπολογ
(ΚΥΠΕ)
Η πλήρης είδηση είναι διαθέσιμη στη συνδρομητική ιστοσελίδα του ΚΥΠΕ. Αίτηση
Συνδρομητή
*Τα πνευματικά δικαιώματα ανήκουν στο ΚΥΠΕ και παραχωρούνται μόνον σε
συνδρομητές για συγκεκριμένη χρήση.
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Baker Tilly South East Europe: Χορηγία σε πρωτεύσαντες
φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου
Πρόκειται για άτομα που φοιτούν στο Τμήμα
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής
Εκπροσωπώντας την εταιρεία Baker Tilly South East
Europe, ο κ. Γιώργος Ν. Νικολαΐδης, Διευθυντής
Επιχειρηματικών Υπηρεσιών, απένειμε στους
πρωτεύσαντες φοιτητές/τριες του Τμήματος Λογιστικής
και Χρηματοοικονομικής 2018-2019 το ποσό των €1000.
Η απονομή των βραβείων για τους αριστεύσαντες φοιτητές της Σχολή Οικονομικών
Επιστημών και Διοίκησης του Πανεπιστημίου Κύπρου έλαβε χώρα στις 24 Ιουνίου 2019
στο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας.
Η Baker Tilly South East Europe ως ένθερμος υποστηρικτής των μαθητών και φοιτητών
δε θα μπορούσε να λείπει από αυτή την εκδήλωση.
Με την ευκαιρία αυτή η Βaker Tilly South East Europe, εύχεται καλή σταδιοδρομία και
κάθε επιτυχία σε κάθε στάδιο της ζωής όλων των φοιτητών.

1

