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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 

ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 
Έχοντας επίγνωση του σοβαρού ρόλου που διαδραματίζουν στην κυπριακή κοινωνία και αναγνωρίζοντας 
ότι η συνεργασία θα εδραιώσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο Μερών και θα συμβάλει στην καλύτερη 
εκπαίδευση των μελών και στελεχών της Αστυνομίας προς όφελος της κοινωνίας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου 
και η Αστυνομία Κύπρου, ανανέωσαν την Πέμπτη, 5 Μαρτίου 2020, το μεταξύ τους Μνημόνιο Συνεργασίας 
για την παροχή, από το Πανεπιστήμιο, μέρους της εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών και μελών της 
Αστυνομίας που επιλέγονται για προαγωγή στον βαθμό του Υπαστυνόμου, με τη συμπερίληψη της 
εκπαίδευσης Δοκίμων Πυροσβεστών.  
 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης και εκ μέρους της Αστυνομίας Κύπρου, ο Αρχηγός, κ. Κύπρος Μιχαηλίδης. 
 
Κατά τη διάρκεια της τελετής υπογραφής, ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης εξέφρασε τη χαρά 
του Πανεπιστημίου Κύπρου για την επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας με την Αστυνομία Κύπρου, 
αναφέροντας ότι τέτοιου είδους συνεργασίες αποτελούν ξεκάθαρο παράδειγμα της κοινωνικής 
παρέμβασης και προσφοράς που οφείλει να έχει το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Παράλληλα, ο κύριος 
Χριστοφίδης έκανε αναφορά στην υφιστάμενη συνεργασία μεταξύ των δύο Μερών και στον τομέα της 
έρευνας, τονίζοντας ότι η Αστυνομία Κύπρου δεν μπορεί να βρίσκεται μακριά από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου. Στις πιο ανεπτυγμένες χώρες του κόσμου, πρόσθεσε ο Πρύτανης, υπάρχει στενή σχέση μεταξύ 
πανεπιστημίων και σωμάτων ασφαλείας.   
 
Ο Αρχηγός της Αστυνομίας Κύπρου, κ. Κύπρος Μιχαηλίδης εξέφρασε, επίσης, την ικανοποίησή του για την 
επέκταση του Μνημονίου Συνεργασίας και στην εκπαίδευση Δόκιμων Πυροσβεστών. Ο κ. Μιχαηλίδης 
αναφέρθηκε και στη μέχρι τώρα συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου - η οποία ξεκίνησε το 2018 – 
σημειώνοντας τα εξαιρετικά αποτελέσματα στον τομέα της εκπαίδευσης των αστυνομικών. Καταλήγοντας, 
ο Αρχηγός τόνισε το σημαντικό ρόλο που το Πανεπιστήμιο Κύπρου καλείται να διαδραματίσει στην 
κυπριακή κοινωνία μέσα από τέτοιου είδους δράσεις, εκφράζοντας, παράλληλα, τη βεβαιότητά του ότι η 
συνεργασία μεταξύ των δυο Μερών θα επεκταθεί και σε άλλους τομείς.   
 
Η Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Θεοδώρα Κυράτση, Πρόεδρος του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών 
Κατασκευαστικής- το οποίο έχει αναλάβει τον συντονισμό της εκπαίδευσης των δόκιμων πυροσβεστών-
επανέλαβε τη σημασία του προγράμματος στο πλαίσιο της κοινωνικής προσφοράς του Πανεπιστημίου 
Κύπρου στην κυπριακή κοινωνία. 
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Ο Βοηθός Αρχηγός Εκπαίδευσης, κ. Γεώργιος Φράγκος, τόνισε ότι αποτελεί μεγάλη τιμή η συνεργασία με 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου, το οποίο προσφέρει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση στον τόπο μας, 
προσθέτοντας ότι Αστυνομικές Ακαδημίες του εξωτερικού αντικρίζουν θετικά και εκφράζουν ενδιαφέρον 
για την καινοτόμο συνεργασία μεταξύ Αστυνομίας και Πανεπιστημίου Κύπρου.  
 
Καταληκτικά, ο Διευθυντής της Αστυνομικής Ακαδημίας Κύπρου κ. Θεμιστός Αρναούτης, σημείωσε ότι από 
την αρχή της συνεργασίας, μεταξύ των δύο Οργανισμών, το 2018, εκπαιδεύτηκαν 220 μέλη της 
Αστυνομίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, δηλώνοντας ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία για την πρόοδο που 
έχει επιτευχθεί αλλά και τα βήματα προόδου που μπορούν να σημειωθούν στα θέματα εκπαίδευσης. 
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