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ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΝΗΜΟΝΙΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΜΥΝΑΣ 

 

 Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Κύπρου 
(ΠΚ) και του Υπουργείου Άμυνας (ΥΠΑΜ) υπέγραψαν την 
Τετάρτη, 22 Οκτωβρίου 2014, ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Υπουργός Άμυνας, κ. 
Χριστόφορος Φωκαΐδης. 
 
Το Μνημόνιο έχει ως στόχο την προώθηση κοινών 
προγραμμάτων, μελετών και ερευνών για την κατανόηση  
ή/και αντιμετώπιση προβλημάτων στον τομέα της 
ασφάλειας και της άμυνας με τη χρήση νέων τεχνολογιών 

πληροφορίας και επικοινωνιών. Επίσης, την από κοινού συμμετοχή σε ερευνητικά 
προγράμματα χρηματοδοτούμενων από το Ίδρυμα 
Προώθησης Έρευνας, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και 
από άλλους φορείς χρηματοδότησης έρευνας.   
 
Κατά την τελετή υπογραφής του Μνημονίου, ο 
Πρύτανης καλωσόρισε με ιδιαίτερη χαρά τον 
Υπουργό, σημειώνοντας ότι η υπογραφή του εν λόγω  
Μνημονίου θα αποτελέσει τη βάση για μια ευρύτερη 
συνεργασία στο πλαίσιο της οποίας το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου θα συνεισφέρει στην πατρίδα μας με την 
πολύτιμη τεχνογνωσία και την εμπειρογνωμοσύνη που διαθέτουν τα μέλη του ακαδημαϊκού 
προσωπικού.   
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Ο Υπουργός Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαΐδης ευχαρίστησε τον Πρύτανη για την υποδοχή και 
εξέφρασε τη μεγάλη του ικανοποίηση για το  Μνημόνιο Συνεργασίας και την άμεση θετική 
ανταπόκριση από τον Πρύτανη στο κάλεσμα του Υπουργείου για την υπογραφή του.  Με τη 
θεσμοθέτηση της συνεργασίας αυτής θα δοθεί η δυνατότητα για από κοινού δράσεις, 

συμμετοχή σε Προγράμματα, όπου η ωφέλεια 
θα είναι και για τα δύο μέρη σημαντική.  Στη νέα 
εποχή που ζούμε, ανέφερε, αυτοί που 
επενδύουν στην έρευνα και την κατάρτιση θα 
ευεργετηθούν. Στο πλαίσιο αυτό οι ένοπλες 
δυνάμεις της χώρας μας επενδύουν στη γνώση 
και στην κατάρτιση του προσωπικού τους. 
 
Εν κατακλείδι ο Υπουργός ανέφερε πόσο οικείο 
είναι το περιβάλλον αφού είναι ένας εκ των 
πρώτων αποφοίτων του Πανεπιστημίου 
Κύπρου,, δίνοντας έμφαση στη μεγάλη εξέλιξή 

του τα τελευταία χρόνια. Οι κοινωνίες που έχουν Πανεπιστήμια είναι αυτές  που εξελίσσονται  
και έχουν μέλλον κατέληξε. 
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