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Λευκωσία, 8 Σεπτεμβρίου 2016 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΕΝΩΝΟΥΝ ΔΥΝΑΜΕΙΣ 

 

Υπέγραψαν Πρωτόκολλο Συνεργασίας με στόχο την ανάπτυξη και την προαγωγή της  

μεταξύ τους κλινικής, ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας 

 

 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας υπεγράφη τη 
Δευτέρα, 5 Σεπτεμβρίου 2016, μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του Καραϊσκάκειου 
Ιδρύματος, με στόχο την ανάπτυξη και την 
προαγωγή της μεταξύ τους κλινικής, 
ακαδημαϊκής και ερευνητικής συνεργασίας. 
 
Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής 
Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και ο Κοσμήτορας 
της Ιατρικής Σχολής, Δρ Ζαχαρίας Ζαχαρίου και 

εκ μέρους του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος η Πρόεδρός του, Δρ Πόπη Κανάρη και ο Εκτελεστικός 
Διευθυντής, Δρ Παύλος Κωστέας. Η υπογραφή πραγματοποιήθηκε παρουσία της Γενικής 
Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας Δρoς Χριστίνας Γιαννάκη.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης χαιρέτησε την υπογραφή 
του Πρωτοκόλλου, σημειώνοντας ότι η Κύπρος είναι μια μικρή χώρα αλλά, αν ενώσει δυνάμεις, σε 
επιστημονικό επίπεδο μπορεί να πετύχει πολλά. «Το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα παρότι μετρά 20 μόλις χρόνια 
λειτουργίας, έχει να επιδείξει ένα πρωτοποριακό έργο για το οποίο είναι γνωστό διεθνώς», τόνισε. Ο 
Πρύτανης διαβεβαίωσε το Καραϊσκάκειο Ίδρυμα ότι οι χώροι του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι πάντοτε 
στη διάθεσή του, ενώ χαιρέτισε την παρουσία της Γενικής Διευθύντριας του Υπουργείου Υγείας. 
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Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, Δρ  Ζαχαρίας Ζαχαρίου σημείωσε ότι ένας 
εκ των στόχων της Ιατρικής Σχολής είναι η υπογραφή Πρωτοκόλλων Συνεργασίας με τοπικούς φορείς και 
οργανισμούς που καταπιάνονται με θέματα υγείας. Αναφερόμενος στην υπογραφή του Πρωτοκόλλου 
Συνεργασίας με το Καραϊσκάκειο, στο επίκεντρο του οποίου βρίσκεται ο ασθενής, ο κ. Ζαχαρίου εξέφρασε 
την ιδιαίτερη χαρά της Ιατρικής Σχολής, κάνοντας παράλληλα αναφορά στην  επιστημονική κατάρτιση του 
Καραϊσκάκειου Ιδρύματος.  Ο Δρ Ζαχαρίου ευχαρίστησε δημόσια το Καραϊσκάκειο το οποίο φιλοξένησε 
στις εγκαταστάσεις του την Ιατρική Σχολή τα δυο πρώτα χρόνια της λειτουργίας της. 
 
Η Πρόεδρος του Καραϊσκάκειου Ιδρύματος Δρ Πόπη 
Κανάρη, ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την 
τιμή να υπογράψει Πρωτόκολλο Συνεργασίας με το 
Καραϊσκάκειο Ίδρυμα, το οποίο, όπως ανέφερε 
χαρακτηριστικά, θα αποτελέσει πλατφόρμα για 
περαιτέρω επιστημονική αναβάθμιση, των δυο 
οργανισμών και του τόπου γενικότερα.  Η Δρ Κανάρη 
αναφέρθηκε στη διεθνή αναγνώριση του Καραϊσκάκειου 
Ιδρύματος για το έργο του στον τομέα της έρευνας 
αιματολογικών κακοηθειών και ευχαρίστησε το 
Υπουργείο Υγείας για τη συμβολή και τη στήριξή του. 
 
Ο Εκτελεστικός Διευθυντής του Καραϊσκάκειου 
Ιδρύματος, Δρ Παύλος Κωστέας, σημείωσε ότι με την 
υπογραφή του Πρωτοκόλλου επιβεβαιώνεται επίσημα η πρόθεση των δυο μερών για εμβάθυνση της 
συνεργασίας τους. 
 
 
 

 
Τέλος ανακοίνωσης 

 


