
 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  ΤΥΠΟΥ 
Επικοινωνία:   
Γραφείο Επικοινωνίας 
Τομέας Προώθησης και Προβολής, Πανεπιστήμιο Κύπρου 
Τηλ. 22894304 
ηλ. διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
 ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
 
 

 

Λευκωσία, 21 Ιουλίου 2016 
 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΜΕ ΦΟΙΤΗΤΗ ΤΟΥ ΙΔΡΥΤΗ 

ΕΤΑΙΡΙΑΣ 

Πρύτανης: Όταν οι φοιτητικές ιδέες μετατρέπονται σε επιχειρήσεις νιώθουμε υπερήφανοι. Στηρίζουμε 

έμπρακτα τη δημιουργικότητα και τις καινοτόμες ιδέες των φοιτητών μας, οι οποίοι αποτελούν το μέλλον 

της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας. 

 Μία ιδιαίτερης σημασίας συμφωνία υπέγραψε στις 19 Ιουλίου το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Όπως ανέφερε 

χαρακτηριστικά ο Πρύτανης Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης, πρόκειται για την απαρχή μίας συνεργασίαs 

με εταιρία η οποία δημιουργήθηκε από τους ίδιους τους φοιτητές μας και αυτό είναι κάτι το οποίο μας κάνει να 

νιώθουμε υπερήφανοι και μας χαροποιεί. Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο Κύπρου υπέγραψε συμφωνία με την 

εταιρεία ‘Twosumm Software Solutions Ltd’, της οποίας συν ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος είναι ο φοιτητής 

του Πανεπιστημίου Κύπρου Λουής Αλόνσο Σίλβα Μάρκεζ. Στην υπογραφή εκ μέρους της εταιρίας παρευρέθηκαν, 

επίσης, ο Χρυσόστομος Δανιήλ, Διευθυντής Τεχνολογίας και η Ελεάνα Θεοδώρου, Υπεύθυνη Εταιρικής Εικόνας. 

Ο τεταρτοετής φοιτητής του Πανεπιστημίου Κύπρου Λουής Αλόνσο κατάφερε και έκανε την ιδέα του πράξη, αφού 

η διαδικτυακή πλατφόρμα ‘Twosumm’ δημιουργήθηκε από μία ανάγκη που είχε ο ίδιος, ενώ ήταν φοιτητής 

Erasmus στη Βαρκελώνη, να μελετά, σε συνεργασία με άλλους φοιτητές, τα διάφορα μαθήματα του 

προγράμματος σπουδών του (co-studying). Η πλατφόρμα που ανέπτυξε η ‘Twosumm’  έχει ως  στόχο να ενώνει 

τους φοιτητές παγκοσμίως με το να τους επιτρέπει να μελετούν μαζί, ανά δύο, σε ψηφιακό περιβάλλον.  

O Πρύτανης αναφέρθηκε, επίσης, στο πόσο σημαντικό είναι να στηρίζουμε έμπρακτα τη δημιουργικότητα και τις 

καινοτόμες ιδέες των φοιτητών, αφού μέσω αυτών δημιουργούμε έναν βασικό άξονα Γνώσης, Έρευνας και 

Καινοτομίας. «Το Πανεπιστήμιο προτείνει στην Πολιτεία και κατ’ επέκταση στην κοινωνία έναν σύγχρονο ενάρετο 

κύκλο ανάπτυξης. Για να έχει τη δυνατότητα το Πανεπιστήμιο Κύπρου να ιδρύει τις δικές του μικρομεσαίες και 

μεγάλες επιχειρήσεις υψηλής τεχνολογίας• επιχειρήσεις στις οποίες οι απόφοιτοί μας, κρατώντας τη διασύνδεσή 

τους με το Πανεπιστήμιο, να δημιουργούν εστίες καινοτομίας, και αργότερα να εργοδοτούν οι ίδιοι νέους 

απόφοιτους.  Οι φοιτητές μας, πρόσθεσε, αποτελούν το μέλλον της ακαδημαϊκής και επιχειρηματικής κοινότητας 

και οφείλουμε να στεκόμαστε αρωγοί στις προσπάθειές τους». Στο πλαίσιο αυτής της στήριξης το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου θα ξεκινήσει να προωθεί την πλατφόρμα στους 7.000 περίπου φοιτητές του για τη συμμετοχή τους σε 

αυτήν από τον Σεπτέμβριο του 2016. Ένας από τους στόχους είναι οι δυνατότητες που παρέχει η πλατφόρμα να 

προσφέρονται μελλοντικά και μέσω εφαρμογής, κάτι το οποίο θα συμβάλει στην πιο ευρεία χρήση της από τους 

φοιτητές.  

Τέλος Ανακοίνωσης 
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