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Ερευνήτριες του Πανεπιστημίου Κύπρου

Ίδρυσαν εταιρεία Malloc και εξασφι
Το

δικό της στίγμα στο διεθνές
οικοσύστημα της καινοτομίας
και της επιχειρηματικότητας
αφήνει η κυπριακή νεοφυής

εταιρεία λογισμικού Malloc η οποία
ιδρύθηκε από τρεις ταλαντούχες
πρώην ερευνήτριες του Πανεπιστημίου

Κύπρου με στόχο την προστασία
και την ασφάλεια των προσωπικών
δεδομένων και ανίχνευση κακόβουλου

λογισμικού spyware υποκλοπής
δεδομένων σε κινητές συσκευές

Οι δρ Μαρία Τερζή Λίζα Χαραλάμπους
και Άρτεμις Κοντού κατάφεραν

να αναπτύξουν την ιδέα τους και
να την κάνουν πράξη όταν έλαβαν
αρχική χρηματοδότηση από το'Ιδρυ
μα Έρευνας και Καινοτομίας ΙδΕΚ
της Κύπρου σε συνεργασία με το
Κέντρο Αριστείας για'Ερευνα και Καινοτομία

Κοίος του Πανεπιστημίου
Κύπρου και στη συνέχεια κατάφεραν
να προσελκύσουν το ενδιαφέρον της

αμερικανικής εταιρείας Υ
Combinator η οποία επενδύει μέσω
προγραμμάτων της σε νεοφυείς εταιρείες

παγκοσμίως Μέσα από το πρόγραμμα

της Υ Combinator και σε λιγότερο

από έναν χρόνο από τη σύσταση

της εταιρείας η Malloc εξασφάλισε

χρηματοδότηση ύψους
σχεδόν 2 εκατ δολαρίων

Σε εκδήλωση που διοργάνωσε το
Κέντρο Αριστείας για'Ερευνα και Καινοτομία

Κοίος του Πανεπιστημίου
Κύπρου τη Δευτέρα 21 Μαρτίου
2022 οι τρεις ερευνήτριες παρουσίασαν

σε φοιτητές/τριες ερευνητές
τριες και μέλη της ακαδημαϊκής και
επιχειρηματικής κοινότητας την πορεία

τους προς την επιτυχία τις προκλήσεις

και τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν

καθώς και τα μελλοντικά
τους σχέδια

Η νεοφυής εταιρεία λογισμικού
Malloc ιδρύθηκε το 2020 από τρεις

νεαρές ερευνήτριες του Κέντρου
Αριστείας Κοίος του Πανεπιστημίου
Κύπρου όταν σε συνεργασία με το
Κέντρο Αριστείας Κοίος έλαβαν
αρχική χρηματοδότηση από το Ίδρυμα

Έρευνας και Καινοτομίας ΙδΕΚ
της Κύπρου στο πλαίσιο του προγράμματος

Restart 2016-2020 για
Έρευνα Τεχνολογική Ανάπτυξη και
Καινοτομία Η χρηματοδότηση αφορούσε

τη δημιουργία και αρχική ανάπτυξη

νεοφυούς επιχείρησης η οποία
θα είχε στόχο την ανάπτυξη καινοτόμων

προϊόντων και υπηρεσιών με
προοπτική διείσδυσης στη διεθνή
αγορά Η Malloc κατάφερε να αναπτύξει

εφαρμογή λογισμικού για κινητές

συσκευές η οποία να ειδοποιεί
τον χρήστη όταν οποιαδήποτε άλλη
εφαρμογή καταγράφει ή αποστέλλει
δεδομένα από τη συσκευή του χρήστη

χωρίς εξουσιοδότηση και να τον
προστατεύει


