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ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΤΜΦΩΝΙΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΤΝΕΡΓΑΙΑ 
ΜΕΣΑΞΤ ΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΑΤΣΡΑΛΙΑΝΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗ 

ΕΣΑΙΡΕΙΑ FMT WORLDWIDE 
 

 Συμφωνία Τεχνολογικισ και Ακαδθμαϊκισ Συνεργαςίασ υπζγραψε το Τμιμα 

Πλθροφορικισ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου και θ Αυςτραλιανισ εταιρεία 

τεχνολογικισ καινοτομίασ, FMT Worldwide. Η ςυμφωνία υπεγράφθ τθν 4θ 

Οκτωβρίου 2011 από τον Πρόεδρο του Τμιματοσ Πλθροφορικισ Δρα. Μάριο Δ. 

Δικαιάκο και τον Εκτελεςτικό Διευκυντι τθσ FMT Wordwide, κο. Κϊςτα Σιοφρκα. 

Στθν τελετι υπογραφισ παρευρζκθςαν, μεταξφ άλλων, ο Αντιπρφτανθσ 

Οικονομικϊν και Διοίκθςθσ του Πανεπιςτθμίου Κφπρου, Κακ. Μάριοσ 

Μαυρονικόλασ, εκπρόςωποσ τθσ Φπατθσ Αρμοςτείασ τθσ Αυςτραλίασ ςτθν Κφπρο, εκπρόςωποσ του 

Κυπριακοφ Οργανιςμοφ Προϊκθςθσ Επενδφςεων (CIPA), και εκπρόςωποι πολυεκνικϊν και κυπριακϊν 

εταιρειϊν, περιλαμβανομζνων τθσ JCC, Ιnteliscape, IBM και KPMG. 

 
Ο γενικόσ ςτόχοσ τθσ ςυνεργαςίασ είναι θ πραγματοποίθςθ κοινϊν δράςεων 

ςε κζματα Ζρευνασ, Ανάπτυξθσ και Καινοτομίασ από το Τμιμα Πλθροφορικισ 

του Πανεπιςτθμίου Κφπρου και τθν FMT.  Η Συμφωνία προνοεί επίςθσ 

τοποκετιςεισ φοιτθτϊν του Τμιματοσ ςτθν εταιρεία FMT για πρακτικι 

εξάςκθςθ ςε κζματα Αςφάλειασ Διαδικτφου. Η ςυνεργαςία ςτθρίηεται ςτισ 

υψθλοφ επιπζδου δυνατότθτεσ για ζρευνα και τεχνολογία του Πανεπιςτθμίου 

Κφπρου και ςτθν υποςτιριξθ που πρόςφερε ο Κυπριακόσ Οργανιςμόσ 

Προϊκθςθσ Επενδφςεων ςτισ προςπάκειεσ τθσ Αυςτραλιανισ εταιρείασ ςτθν Κφπρο. Η FMT μζςα από το 

Γραφείο τθσ ςτθν Κφπρο παρζχει υπθρεςίεσ ςε πελάτεσ τθσ εταιρείασ τόςο ςτθν Ευρϊπθ, όςο και ςτισ ΗΠΑ 

και ςτθν περιοχι Αςίασ-Ειρθνικοφ. 

 
Η ςυμφωνία εντάςςεται ςτθν ςτρατθγικι του Τμιματοσ Πλθροφορικισ για ενίςχυςθ τθσ ςυνεργαςίασ και 

ανταλλαγϊν με καινοτόμεσ εταιρείεσ Πλθροφορικισ ςτθν Κφπρο και το εξωτερικό. Απϊτεροσ ςτόχοσ είναι θ 

προςζλκυςθ εταιρειϊν υψθλισ τεχνολογίασ ςτθν Κφπρο και θ ανάπτυξθ τθσ απαςχόλθςθσ ςε εξαγωγικοφσ 

τομείσ υψθλισ προςτικζμενθσ αξίασ ςε κζματα Τεχνολογιϊν Πλθροφορικισ και Επικοινωνιϊν. Η εν λόγω 

ςυμφωνία αυτι δφναται να ζχει πολλά κετικά αποτελζςματα τόςο για το Πανεπιςτιμιο Κφπρου όςο και για 

τθν Κφπρο γενικότερα, κακϊσ τα μακροπρόκεςμα οικονομικά οφζλθ μζςα από τθν αναδυόμενθ τεχνολογία 

τθσ εταιρείασ FMT ςτο χϊρο τθσ αςφάλειασ δεδομζνων αναμζνεται να είναι πολφ μεγάλα.  
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