
Ειδήσεις  που αξίζουν το χρόνο σας 

 

COSMOTE� Περιφέρεια Κρήτης� Πανεπιστή!ιο Κύπρου �Φιλαρ!όνια 

Ορχήστρα Αθηνών 

 
COSMOTE: «Meet the Experts» στον νέο κύκλο  #GrowYourBusiness για 
!ικρο!εσαίες επιχειρήσεις   
 
�Το #GrowYourBusiness έρχεται ανανεω�ένο �ε τις δωρεάν η�ερίδες «Meet The 
Experts» να ε�πνεύσει τους επαγγελ�ατίες για το επό�ενο βή�α στην επιχείρησή 
τους 
�Πρώτη η�ερίδα στις 10/4, στην Θεσσαλονίκη � δηλώσεις συ��ετοχής στο 
www.growyourbusiness.gr  
 

 

 

Συνεχίζοντας τις δράσεις για τη στήριξη των �ικρο�εσαίων επιχειρήσεων στην 

Ελλάδα, η COSMOTE ξεκινά νέο κύκλο δωρεάν η�ερίδων για τους επαγγελ�ατίες σε 

διαφορετικές πόλεις, �ε τίτλο #GrowYourBusiness � Meet the Experts. Η νέα 

δράση του #GrowYourBusiness, που αποτελεί τη �ετεξέλιξη των επιτυχη�ένων 

εκπαιδευτικών σε�ιναρίων της περιόδου 2017� 2018, δίνει τη δυνατότητα στους 

επαγγελ�ατίες να γνωρίσουν ειδικούς από διάφορους κλάδους και να αντλήσουν 

έ�πνευση και ιδέες για να κάνουν το επό�ενο βή�α στην επιχείρησή τους. 

 

«Ο πρώτος κύκλος δωρεάν σε�ιναρίων του #GrowYourBusiness ταξίδεψε σε 10 

ελληνικές πόλεις, εκπαιδεύοντας πάνω από 2.500 επαγγελ�ατίες στη χρήση των 

σύγχρονων ψηφιακών �έσων για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς τους. Φέτος, 

κάνου�ε το επό�ενο βή�α, φέρνοντας τους επαγγελ�ατίες σε επαφή �ε experts από 

διάφορους κλάδους, που θα �οιραστούν την ε�πειρία τους, αλλά και πρακτικές & 

καινοτό�ες ιδέες που θα βοηθήσουν τις �ικρο�εσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν. 

Αξιοποιώντας την τεχνολογία και τα σύγχρονα ψηφιακά �έσα για την ανάπτυξη των 

επιχειρήσεων, θέλου�ε να συ�βάλου�ε σε έναν κόσ�ο, καλύτερο για όλους», δήλωσε 

σχετικά ο ∆ιευθυντής Εnterprise & Business Marketing Ο�ίλου ΟΤΕ, Θάνος 

Φαλάγγας. 

 

Στο πλαίσιο του νέου κύκλου η�ερίδων, θα παρευρεθούν άνθρωποι �ε επιτυχη�ένη 

δράση στον επιχειρη�ατικό κόσ�ο, αλλά και εξαιρετικοί γνώστες των ψηφιακών 

�έσων, της τεχνολογίας και της ε�πειρίας του πελάτη.  

 

H πρώτη η�ερίδα του #GrowYourBusiness � Meet the Experts θα 

πραγ�ατοποιηθεί στην Θεσσαλονίκη (ξενοδοχείο “The Μet”), την Τετάρτη 10 

Απρίλιου και οι δηλώσεις συ��ετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει. Σε επό�ενο διάστη�α, θα 

ακολουθήσουν αντίστοιχες η�ερίδες και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας. 

 



Για να δηλώσουν συ!!ετοχή, οι ενδιαφερό�ενοι �πορούν να επισκεφτούν το 

www.growyourbusiness.gr. Το ανανεω�ένο microsite περιλα�βάνει άρθρα & βίντεο 

για τεχνολογικά νέα που αφορούν στις �ικρές και �εσαίες επιχειρήσεις. Το 

περιεχό�ενο ε�πλουτίζεται συνεχώς �ε στόχο πάντα την εκπαίδευση και την 

καλύτερη ενη�έρωση των επιχειρήσεων.  

 

∆είτε το σχετικό video εδώ. 

 
 

 

5ος ΠΑΓΚΡΗΤΙΟΣ ∆ΙΑΓHΝΙΣΜΟΣ ΕΛΑΙΟΛΑ∆ΟΥ 
22�24 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΓΡΟ∆ΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ 

 

 
H Περιφέρεια Κρήτης !ε την Αγροδιατροφική Σύ!πραξη, διοργανώνουν τον 
5ο Παγκρήτιο ∆ιαγωνισ!ό Ελαιολάδου (5rd Cretan Olive Oil Competion) 22 έως 
24 Μαρτίου 2019 στο Ρέθυ�νο. 
Η φετινή διοργάνωση, υλοποιείται για ακό�α �ία φορά, σε συνεργασία �ε όλους τους 
φορείς του ελαιολάδου στη Κρήτη: 
* Σύνδεσ�ος Ελαιοκο�ικών ∆ή�ων Κρήτης  
* Σύνδεσ�ος Τυποποιητών Ελαιολάδου Κρήτης  
* Σύνδεσ�ος Εξαγωγέων Κρήτης  
* ∆ίκτυο Κρητικού Ελαιολάδου  
* ΕΛΓΟ ∆ΗΜΗΤΡΑ �  Ινστιτούτο Ελιάς, Υποτροπικών Φυτών και Α�πέλου  
* Μεσογειακό Αγρονο�ικό Ινστιτούτο Χανίων 
*Εργαστήριο Οργανοληπτικής Αξιολόγησης του Αγροτικού Συνεταιρισ�ού   Ρεθύ�νου. 
 
Οι κατηγορίες του διαγωνισ�ού αφορούν στο τυποποιη�ένο Ελαιόλαδο 
Συ!βατικής Καλλιέργειας & Βιολογικής Καλλιέργειας. 
Η αξιολόγηση των δειγ�άτων, από την κριτική επιτροπή , θα διαρκέσει δύο η�έρες 
(22 & 23 Μαρτίου) ενώ την Κυριακή 24 Μαρτίου 2019, θα πραγ�ατοποιηθεί η τελετή 
βράβευσης.  
Όσοι επιθυ�ούν να συ��ετέχουν στον ∆ιαγωνισ�ό καλούνται να συ�πληρώσουν την 
αίτηση στην σελίδα www.cretanooc.org και να στείλουν τα δείγ�ατα  στο 
Οργανοληπτικό Εργαστήριο Αγροτικού Συνεταιρισ�ού Ρεθύ�νης «ΕΝlΣΗ» και �ε 
η�ερο�ηνία αποστολής �έχρι και την ∆ευτέρα 1h Μαρτίου 2019. 
 
Επίσης η Περιφέρεια Κρήτης και η Αγροδιατροφική Σύ�πραξη, πραγ�ατοποιούν 
ενη�ερωτική η�ερίδα για τον ελαιοκο�ικό κλάδο και την Κρητική ∆ιατροφή �ε θέ�α: 
«Ο ρόλος του ελαιολάδου στην Κρητική ∆ιατροφή. Τρόποι στήριξης και 
προώθησης του», που θα πραγ�ατοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαρτίου 2019, και 



ώρα 17:30, στον συνεδριακό χώρο του Ξενοδοχείου Sentido Pearl Beach στο 
Ρέθυ�νο. Στόχος της η�ερίδας είναι η εκπαίδευση και η επι�όρφωση των παραγωγών 
και τυποποιητών καθώς και όλων όσων ενδιαφέρονται για την ελιά και το ελαιόλαδο 
καθώς και για την κρητική 
διατροφή & κουζίνα. 
 

 
 

 

 

 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  SmartPV 

ΥΠΟΨΗΦΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ LIFE 2019 

�

Υποψήφιο για τα ευρωπαϊκά βραβεία LIFE 2019 στην κατηγορία "Δράση για το Κλίμα" είναι 

το πρόγραμμα SmartPV  του εργαστηρίου Φωτοβολταϊκής Τεχνολογίας και της Ερευνητικής 

Μονάδας Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου.   

Το ερευνητικό πρόγραμμα SmartPV (“Ευφυή συστήματα συμψηφισμού για προώθηση και 

βέλτιστη ενσωμάτωση φωτοβολταϊκής τεχνολογίας στο δίκτυο ηλεκτροδότησης της 

Κύπρου”) ξεκίνησε τον Ιούλιο του 2013 και είναι ένα πρωτοποριακό ερευνητικό έργο που 

εστίαζε στη βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των οικιακών 

καταναλωτών μέσω μιας έξυπνης μεθόδου Συμψηφισμού Μετρήσεων και την εφαρμογή 

δυναμικής διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας ωφελώντας όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, 

συμπεριλαμβανομένων των καταναλωτών, των διαχειριστών δικτύων διανομής και των 

προμηθευτών ενέργειας. Το ερευνητικό αυτό έργο συντονίστηκε από την Ερευνητική 

Μονάδα Ενεργειακής Αειφορίας ΦΩΣ του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με όλους 

τους βασικούς ενεργειακούς παράγοντες της Κύπρου, τόσο από τον δημόσιο όσο και από 

Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής�

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr�

15 Mαρτίου 2019�ΣΥΝΤΑΞΗ:  



τον ιδιωτικό τομέα, όπως η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου (ΡΑΕΚ), η Αρχή Ηλεκτρισμού 

Κύπρου (ΑΗΚ), το Τμήμα Περιβάλλοντος (Υπουργείο Γεωργίας, Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος) και τη Deloitte. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα 

LIFE+ (LIFE+ Πολιτική Περιβάλλοντος και Διακυβέρνηση) και είχε συνολικό προϋπολογισμό 

€1,219,838. 

Προς στήριξη του έργου, είχαν επιλεγεί 300 παραγαναλωτές (prostmers)  από την Κύπρο 

και η ενεργειακή τους συμπεριφορά παρακολουθήθηκε μέσω έξυπνων μετρητών. Βάσει 

των ενεργειακών δεδομένων που συλλέχθηκαν, αναπτύχθηκε μια δυναμική διατίμηση 

ηλεκτρικής ενέργειας η οποία εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ και τέθηκε σε πιλοτική εφαρμογή. 

Αυτή ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε μια χρονικά μεταβαλλόμενη διατίμηση 

ηλεκτρικής ενέργειας για οικιακούς καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας στην Κύπρο.  

Η λειτουργία του προγράμματος συνέβαλε στην ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με τις 

έξυπνες ιδέες διαχείρισης της ενεργειακής ζήτησης, καθώς και στη δημιουργία ενός 

λογισμικού για την ανάπτυξη κοστοστρεφής διατίμησης ηλεκτρικής ενέργειας που λαμβάνει 

υπόψη την αυξημένη διείσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) στο ενεργειακό 

μείγμα και που κατ’ επέκταση τροποποιεί το συνολικό προφίλ της ηλεκτρικής ζήτησης. 

Επιπλέον, το πιλοτικό δίκτυο που αναπτύχθηκε όπως και η πολύτιμη μεγάλη βάση 

ενεργειακών δεδομένων μπορούν να αξιοποιηθούν για τη διαμόρφωση νέων ενεργειακών 

πολιτικών, καθώς και για ερευνητικούς σκοπούς στα πλαίσια νέων καινοτόμων 

ερευνητικών προγραμμάτων. 

Οι πολίτες της ΕΕ θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας 

τους νικητές. Το πρόγραμμα με τον μεγαλύτερο αριθμό ψήφων θα λάβει το «Βραβείο του 

Πολίτη». 

 

Το κοινό μπορεί να ψηφίσει το έργο από τον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://ec.europa.eu/easme/en/life-awards-ceremony-2019 

 
 

 

ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΉ ΣΥΝΑΥΛΊΑ “ΕΛΛΆ∆Α, ΕΥΡΏΠΗ, ΕΛΕΥΘΕΡΊΑ” 

 

ΘΈΑΤΡΟ «ΟΛΎΜΠΙΑ»� ∆ΗΜΟΤΙΚΌ ΜΟΥΣΙΚΌΘΈΑΤΡΟ «ΜΑΡΊΑ ΚΆΛΛΑΣ» 

 
Σάββατο, 23 Μαρτίου 2019 
 



Ώρα έναρξης :20.30. 
 
 Πανηγυρική συναυλία ετοι"άζει η Φιλαρ"όνια Ορχήστρα Αθηνών για να  
τι"ήσει την επέτειο της εθνικής παλιγγενεσίας της 25ης Μαρτίου. Ο τίτλος  
της συναυλίας είναι «Ελλάδα, Ευρώπη, Ελευθερία» και η θε"ατική της είναι  
αφιερω"ένη σε έργα Ευρωπαίων συνθετών που σχετίζονται εν γένει "ε την  
ελληνική ελευθερία, καθώς και έργα του Γενάρχη της νεοελληνικής "ουσικής  
Νικόλαου Χαλικιόπουλου6Μάντζαρου. 
 
Ένα από τα έργα που θα παρουσιαστούν είναι η Χορωδιακή του Καντάτα  
γρα""ένη στα 1823/4, κατά τη διάρκεια της Επανάστασης, σε πρώτη πλήρη  
αναβίωσή της στην Αθήνα. 
 
Η συναυλία της Φιλαρ"όνιας θα περιλα"βάνει επίσης την πλήρη σκηνική  
"ουσική «Ερείπια των Αθηνών» του Ludwig van Beethoven, op. 113, που  
γράφτηκε λίγα χρόνια πριν από την έκρηξη του Αγώνα και αναφέρεται  
ακριβώς στο πένθος της Ευρώπης για την υποδούλωση της Ελλάδας στους  
Οθω"ανούς. Το έργο αυτό παίζεται για πρώτη φορά ολόκληρο στην Αθήνα,  
πάνω από 200 χρόνια "ετά τη σύνθεσή του. Ακό"η, την αφιερω"ένη στον  
Rouget de Lisle προσαρ"ογή της ιστορικής «Μασσαλιώτιδας» από τον Hector  
Berlioz για συ"φωνική ορχήστρα και χορωδία, "εταφρασ"ένη από τον κήρυκα  
και "άρτυρα της Παλιγγενεσίας, Ρήγα Φεραίο. 
 
 
Θα συ"περιλα"βάνονται επιπλέον έργα των Gioachino Rossini και Antonin  
Dvořak, ε"πνευσ"ένα από Ελληνικά θέ"ατα, καθώς και 
αποσπάσ"ατα από τον «Ύ"νο εις την Ελευθερίαν» του Σολω"ού σε "ελοποίηση  
του Ν.X. Μάντζαρου και σε ενορχήστρωση του Βύρωνα Φιδετζή. 
 
Η Εθνική Επέτειος τι"ά όχι "όνο ένα γεγονός ση"αντικό για την Πατρίδα  
"ας, αλλά και "ε πανευρωπαϊκή και παγκόσ"ια 
διάσταση. Το περιεχό"ενό της ως ενός "είζονος γεγονότος της Ευρωπαϊκής  
πολιτικής αλλά και πολιτιστικής ιστορίας, που επέδρασε καθοριστικά στις  
εξελίξεις ολόκληρου του 19ου αιώνα θέλει να αναδείξει η συναυλία αυτή "ε  
τη σύνθεση του προγρά""ατος την οποία έχει επιλέξει. 
 
Η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα της Ενώσεως τέως Βουλευτών και  
Ευρωβουλευτών και πραγ"ατοποιείται "ε την ευγενική φροντίδα του  
Ιδρύ"ατος Αικατερίνης Λασκαρίδη. 
 
ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ: 
 
� Ludwig van Beethoven: Σκηνική "ουσική «Ερείπια 
των Αθηνών», op. 113 
 
� Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: 
Cantata con Cori 
 
� Gioachino Rossini: Η πολιορκία της Κορίνθου – 
Εισαγωγή 
 
� Antonin Dvořak: Τρία Νεοελληνικά Τραγούδια, 
έργο 50 
 
� Νικόλαος Χαλικιόπουλος Μάντζαρος: 



Ύ"νος εις την Ελευθερίαν (αποσπάσ"ατα) 
 
� Hector Berlioz: H Μασσαλιώτιδα ("ε ελληνικούς 
στίχους, σε απόδοση Ρήγα Φεραίου) 
 
ΣΟΛΊΣΤ: 
 
Άννα Στυλιανάκη (σοπράνο) 
 
Ζάχος Τερζάκης (τενόρος) 
 
∆ιονύσης Σούρ"πης (βαρύτονος) 
 
Πέτρος Μαγουλάς (βαθύφωνος) 
 
ΣΥΜΜΕΤΈΧΟΥΝ: 
 
H Παιδική Χορωδία «Μανώλης Καλο"οίρης», 
(∆ιεύθυνση: Σάββας Ρακιντζάκης) 
 
Η Ακαδη"αϊκή Χορωδία Νέων Αθηνών 
(∆ιεύθυνση: Νίκος Μαλιάρας 
 
Η Χορωδία του Εθνικού mδείου 
(∆ιεύθυνση: Σπύρος Κλάψης) 
 
Η ΦΙΛΑΡΜΌΝΙΑ ΟΡΧΉΣΤΡΑ ΑΘΗΝΏΝ 
 
Μουσική διεύθυνση: ΒΎΡmΝ ΦΙ∆ΕΤΖΉΣ 
 
ΤΙΜΈΣ ΕΙΣΙΤΗΡΊmΝ: 
 
●8 € (φοιτητές, 65+, νέοι έως 25 ετών, 
άνεργοι, ΑΜΕΑ) 
 
●12 € (Γ΄ Ζώνη) 
 
●15 € (Β΄ Ζώνη) 
 
●20 € (Α΄ Ζώνη) 
 
ΠΡΟΠΏΛΗΣΗ ΕΙΣΙΤΗΡΊmΝ: 
 
https://www.viva.gr/tickets/theater/theatro6olympia/ellada6europi6eleutheria/ 

 


