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Ο Δήμος Δερύνειας στηρίζει την εκστρατεία του Πανεπιστημίου Κύπρου «Η 
Έρευνα Σώζει Ζωές» 
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ευχαριστεί θερμά το Δήμο Δερύνειας για τη συμβολική του εισφορά προς 
ενίσχυση της εκστρατείας του Πανεπιστημίου Κύπρου, «Η Έρευνα Σώζει Ζωές». Πρόκειται για την πρώτη 
εισφορά για το σκοπό αυτό από Αρχή Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
 
Το ερευνητικό δυναμικό του Πανεπιστημίου Κύπρου συνεργάζεται ήδη με οργανισμούς-εταίρους για τη 
μελέτη της νόσου COVID-19 και τις επιπτώσεις της και για την ανάπτυξη αποτελεσματικών θεραπειών και 
εμβολίων. Η εκστρατεία αυτή θα επιτρέψει τη χρηματοδότηση κρίσιμης και πρωτοποριακής έρευνας τόσο 
για το συγκεκριμένο νόσημα, όσο και άλλες συναφείς λοιμώδεις ασθένειες. 
 
Σε δήλωσή του ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης ανέφερε: 
«Απευθυνόμαστε στους πολίτες και τα οργανωμένα σύνολα για να αγκαλιάσουν την οικονομική 
εκστρατεία του Πανεπιστημίου Κύπρου «Η έρευνα σώζει ζωές», που αποσκοπεί στην ενίσχυση του 
ερευνητικού έργου για τη μελέτη και την καταπολέμηση των λοιμωδών νοσημάτων. Οποιαδήποτε εισφορά 
στην εκστρατεία, αποτελεί πολύ καλή επένδυση για το Πανεπιστήμιο και τη χώρα μας. Ευχαριστούμε το 
Δήμο Δερύνειας, τον πρώτο Δήμο που ενισχύει την προσπάθειά μας. Πέραν από την οικονομική της 
διάσταση, αυτή η εισφορά έχει για εμάς και μεγάλο συμβολικό χαρακτήρα», σημείωσε ο Πρύτανης.  
 
Ο Δήμαρχος Δερύνειας, κ. Άντρος Καραγιάννης, δήλωσε ότι Δήμος στηρίζει τις προσπάθειες της 
επιστημονικής ομάδας του Πανεπιστημίου Κύπρου για περιορισμό της εξάπλωσης της πανδημίας του νέου 
κορωνοϊού μέσα από έρευνες που αποσκοπούν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής και της υγείας των 
δημοτών.  
 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου ευελπιστεί ότι και άλλοι φορείς, οργανισμοί και άτομα θα ακολουθήσουν το 
παράδειγμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Δερύνειας και θα συμβάλουν στην προσπάθεια των 
ερευνητών του Πανεπιστημίου Κύπρου. 
 
Αν θέλετε να υποστηρίξετε το Πανεπιστήμιο Κύπρου, την έρευνα και τους φοιτητές του, μπορείτε να το 
κάνετε ηλεκτρονικά στο http://www.ucy.ac.cy/support-ucy. Αν θέλετε να κάνετε τραπεζική μεταφορά, 
έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις ή επιθυμείτε να πραγματοποιηθεί μια κατ’ ιδίαν συνάντηση, μπορείτε να 
επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος στα: udo@ucy.ac.cy ή alumni@ucy.ac.cy  και στο 
τηλέφωνο:  22894356. 
 

Γραφείο Τύπου και Δημοσίων 
Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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Γραφείο Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων, Τομέας Προώθησης και Προβολής 

Ενημερωθείτε για τις δράσεις και τις υπηρεσίες του Γραφείου Πανεπιστημιακής Ανάπτυξης και 
Αποφοίτων: 
www.ucy.ac.cy/alumni  
https://www.facebook.com/UniversityofCyprusAlumni 
https://www.linkedin.com/company/alumni-of-the-university-of-cyprus 
https://www.instagram.com/ucyalumni 

 

Τέλος ανακοίνωσης 
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