
 

 

  
 

 
 

 

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ  
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Στην υπογραφή ενδιάμεσης συμφωνίας προχώρησαν την Τρίτη, 14 Ιουλίου 2020 το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και ο Οργανισμός Κρατικών Υπηρεσιών Υγείας, (ΟΚΥπΥ). Το συμφωνητικό προνοεί υιοθέτηση και 
συνέχιση της συνεργασίας που είχε συναφθεί αρχικά ανάμεσα στο Υπουργείο Υγείας και το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, ημ. 28/6/16, και ανανεώθηκε με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου στις 28/7/19 και αφορά 
την παροχή κλινικού έργου στα δημόσια νοσηλευτήρια από μέλη του ακαδημαϊκού προσωπικού της 
Ιατρικής Σχολής. 
 
Ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης 
ανέφερε ότι για το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι 
πολύ σημαντική η συμφωνία, μια συμφωνία 
γέφυρα, όπως τη χαρακτήρισε, η οποία θα 
δώσει την ευκαιρία να αρχίσουν και να 
ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ 
των δυο μερών. Ο κ. Χριστοφίδης εξήροντας το 
έργο των δημοσίων νοσηλευτηρίων, 
αναφέρθηκε στο ποιοτικό έργο - επένδυση που 
πρέπει να συνεχίσει ο ΟΚΥπΥ να προσφέρει και 
που περιλαμβάνει τον εξοπλισμό και το 
ανθρώπινο δυναμικό. Το συγκριτικό 
πλεονέκτημα, πρόσθεσε, θα πρέπει να είναι στο 
ανθρώπινο δυναμικό που ενισχύεται κι από τους ιατρούς της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου, 
προικοδοτώντας τον ΟΚΥπΥ με μέλη του ακαδημαϊκού του προσωπικού, με υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα.  
 

Από την πλευρά του ο Προέδρος του ΟΚΥπΥ, κ. Μάριος Παναγίδης, δήλωσε ότι η υπογραφή της 
συμφωνίας είναι στρατηγικής σημασίας και πολυεπίπεδη καθώς πέρα από την ενίσχυση των κρατικών 
νοσηλευτηρίων με ακαδημαϊκούς και εκπαιδευόμενους ιατρούς που προσθέτουν αξία, επιπρόσθετα  θα 
αναβαθμιστούν σημαντικά οι τομείς της εκπαίδευσης και της έρευνας, όπως εξάλλου συμβαίνει διεθνώς. 
Χαιρόμαστε, είπε, που παίρνουμε τα ηνία από το Υπουργείο Υγείας για να συνεχίσουμε απρόσκοπτα αυτή 
τη συνεργασία. Όσον αφορά τον εξοπλισμό στα κρατικά νοσηλευτήρια, ο κ. Παναγίδης δήλωσε ότι μέσα 
στα πλαίσια της συνεχούς ανανέωσης και αναβάθμισής τους, το Διοικητικό Συμβούλιο του Οργανισμού 
ενέκρινε πρόσφατα αγορά εξοπλισμού πέραν των δέκα εκατ. ευρώ, σε μαγνητικούς τομογράφους, 
αγγειογραφικά και ενδοσκοπικά συστήματα και άλλα. Συνεχώς η προσπάθειά μας, είπε ο κ. Παναγίδης, 
είναι τα δημόσια νοσηλευτήρια να διατηρήσουν πολύ υψηλά επίπεδα παροχής υπηρεσιών υγείας. 

 
Τέλος Ανακοίνωσης 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης και 
Προβολής 

 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 

14 Ιουλίου 2020  

  

mailto:prinfo@ucy.ac.cy

