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ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΚΑΙ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ 
ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ 
 
Με το βλέμμα στραμμένο στον άνθρωπο και με κύριο στόχο τη συνδρομή του Πανεπιστημίου Κύπρου στον 
αγώνα ενάντια στις εξαρτήσεις και τα ναρκωτικά, ανανεώθηκε τη Δευτέρα, 8 Οκτωβρίου 2018 η Συμφωνία 
Συνεργασίας μεταξύ Πανεπιστημίου Κύπρου και Κέντρου Ενημέρωσης για τα Ναρκωτικά και Θεραπείας 
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΝΘΕΑ).  Την ανανέωση της Συμφωνίας υπέγραψαν, εκ μέρους του 
Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος Χριστοφίδης και εκ μέρους του ΚΕΝΘΕΑ ο 
Πανιερώτατος Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, κ. Ησαΐας.  Η Συμφωνία μεταξύ των Μερών 
υπογράφηκε για πρώτη φορά το 2011. 
 
Κατά τον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου ευχαρίστησε το ΚΕΝΘΕΑ για την 
ευκαιρία που προσφέρει στο Πανεπιστήμιο για συνεισφορά στο έργο του Κέντρου, εξήροντας παράλληλα 
τον καταλυτικό ρόλο του Μητροπολίτη Ησαΐα στις δράσεις του ΚΕΝΘΕΑ.  «Ο Μητροπολίτης», ανέφερε 
χαρακτηριστικά ο Πρύτανης «είναι άνθρωπος καινοτόμος, με όραμα».  Παράλληλα, ο κ. Χριστοφίδης 
ανέφερε ότι η ανάγκη που έχει η κοινωνία για θεσμούς όπως το ΚΕΝΘΕΑ ολοένα και μεγαλώνει. 
 
Με τη σειρά του, ο Πανιερώτατος, αφού ευχαρίστησε τον Πρύτανη, στάθηκε στις αλλαγές που επέφερε 
στον ΚΕΝΘΕΑ η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου οι οποίες ήταν κατακλυσμιαίες.   «Το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου, από συμπαραστάτης του ΚΕΝΘΕΑ έγινε Αντιπρόεδρός του», σημείωσε ο κ. Ησαϊας, 
ενώ παράλληλα ανέφερε ότι η συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου ενισχύει την επιστημονικότητα του 
Συμβουλίου του ΚΕΝΘΕΑ.  Ο Μητροπολίτης Ταμασού και Ορεινής, αφού αναφέρθηκε στα νέα 
προγράμματα και δράσεις του ΚΕΝΘΕΑ, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη εθελοντικής στήριξης του 
Κέντρου από τα μέλη τόσο της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και από την κοινωνία γενικότερα. 
 
Η Διευθύντρια του Κέντρου Εφαρμοσμένης Νευροεπιστήμης (ΚΕΝ) του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
Καθηγήτρια Φώφη Κωνσταντινίδου, εξήρε τον επαγγελματισμό των ατόμων που εργάζονται στον ΚΕΝΘΕΑ 
με τα οποία το ΚΕΝ, αλλά και το Τμήμα Ψυχολογίας, συνεργάζονται στενά και αποτελεσματικά. 
 
Η κα Έλενα Ζαρούνα, Ανώτατη Συντονίστρια του ΚΕΝΘΕΑ, αναφέρθηκε στη συνεργασία μεταξύ του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του ΚΕΝΘΕΑ, αφού, όπως εξήγησε, το ΚΕΝΘΕΑ αναλαμβάνει την πρακτική 
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εξάσκηση διδακτορικών φοιτητών του Τμήματος Ψυχολογίας, τους οποίους αργότερα, και στο μέτρο του 
δυνατού, εργοδοτεί. 
 
Τέλος, η Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγήτρια Ειρήνη-Άννα 
Διακίδου, αναφέρθηκε στη διαχρονική συνεργασία μεταξύ του Τμήματος Ψυχολογίας και του ΚΕΝΘΕΑ, η 
οποία είναι επωφελής για τους φοιτητές, τόσο όσον αφορά την πρακτική εξάσκηση, όσο και τη μετεξέλιξή 
τους. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Τέλος ανακοίνωσης 


