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ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ 
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ 
ΜΕ ΑΝΟΙΑ «ΙΘΑΚΗ» 
 
Με γνώμονα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής συνανθρώπων μας που πάσχουν από άνοια και με κύριο 
στόχο τη συμβολή του στην έρευνα σε σχέση με τη νόσο, το Πανεπιστημίου Κύπρου υπέγραψε 
Πρωτόκολλο Συνεργασίας με τον Φιλανθρωπικό Σύνδεσμο Στήριξης Ατόμων με Άνοια «ΙΘΑΚΗ» τη 
Δευτέρα, 9 Ιουλίου 2018. Το Πρωτόκολλο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, 
Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του Συνδέσμου, η Πρόεδρός του, κα Ισαβέλλα 
Καραολή.  
 
Το Πρωτόκολλο, το οποίο υπεγράφη με πρωτοβουλία του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) 
του Πανεπιστημίου Κύπρου προνοεί, μεταξύ άλλων, τον σχεδιασμό και διεξαγωγή νέων ερευνών πεδίου 
σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος, τη συμμετοχή και συνεργασία σε κοινά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά 
και αναπτυξιακά προγράμματα, καθώς και την εκπαίδευση φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας και του 
Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης στον Φιλανθρωπικό Σύνδεσμο Στήριξης Ατόμων με Άνοια 
«ΙΘΑΚΗ».  
 
Κατά την υπογραφή του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας, ο Πρύτανης , Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης 
τόνισε τη σημασία τέτοιων συνεργασιών για τον τόπο και την κοινωνία, ενώ αναφέρθηκε βαθύτερα στον 
σημαντικό ρόλο του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης σε θέματα έρευνας και προσφοράς προς την 
κοινωνία. 
 
Η Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης, Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου, 
εξέφρασε την ικανοποίησή της για τη θεσμοθέτηση μιας ήδη πετυχημένης συνεργασίας και βεβαίωσε τον 
Σύνδεσμο για την ετοιμότητα του Κέντρου για περαιτέρω συνδρομή στην αξιολόγηση ατόμων που 
φιλοξενεί ο Σύνδεσμος καθώς και στην εφαρμογή παρεμβατικών προγραμμάτων  και δραστηριοτήτων 
ενημέρωσης και εκπαίδευσης του κοινού. Το ΚΕΝ, δήλωσε η κα Κωνσταντινίδου συμβάλλει έμπρακτα στην 
κατανόηση των παραγόντων που προκαλούν την άνοια μέσω του διαχρονικού Παγκύπριου ερευνητικού 
προγράμματος, της Νευρογνωστικής Μελέτης Ενηλίκων. 
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Η Πρόεδρος του Συνδέσμου ΙΘΑΚΗ, κα Ισαβέλλα Καραολή, ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για τη 
στήριξή του, ενώ αναφέρθηκε και στο πολυδιάστατο έργο του Συνδέσμου και του Κέντρου Στήριξης, που 
λειτουργεί αυτή τη στιγμή στη Λεμεσό.  Η κα Καραολή ανέφερε επίσης ότι αναμένεται σύντομα και η 
δημιουργία αντίστοιχου κέντρου στη Λευκωσία. 

 
Τέλος ανακοίνωσης 


