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ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΙ Η ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ 

ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΩΝ ΣΥΝΔΕΣΜΩΝ ΓΟΝΕΩΝ 
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΕΓΡΑΨΑΝ 

ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 
Νέα προοπτική για περαιτέρω ενδυνάμωση της ήδη γόνιμης συνεργασίας προς όφελος 
των παιδιών και της παιδείας του τόπου  
 
Με σκοπό την προαγωγή και αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και της κατάρτισης των γονέων  
της Κύπρου, καθώς και την αμοιβαία επωφελή συνεργασία σε ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, 
το Πανεπιστήμιο Κύπρου και η Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων 
Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης («Συνομοσπονδία)», υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας. 
 
Το Μνημόνιο υπέγραψαν, εκ μέρους του Πανεπιστημίου Κύπρου ο Πρύτανης, Καθηγητής Τάσος 
Χριστοφίδης και εκ μέρους της Συνομοσπονδίας  ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, κ. Χαράλαμπος 
Διονυσίου. 
 
Το Μνημόνιο προνοεί, μεταξύ άλλων τη συνεργασία μεταξύ της Συνομοσπονδίας και του Τμήματος 
Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου  για διεξαγωγή ερευνών για σειρά θεμάτων κοινού 
ενδιαφέροντος και μεταξύ της Συνομοσπονδίας και του Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του 
Πανεπιστημίου  στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων του Τμήματος.  Προνοεί, επίσης, τη συνεργασία 
μεταξύ των Μερών στο πλαίσιο συμβουλευτικών υπηρεσιών, παροχή εμπειρογνωμοσύνης και διεξαγωγή 
μελετών, καθώς και την εκπόνηση διατριβών από προπτυχιακούς/ές ή/και μεταπτυχιακούς/ές 
φοιτητές/τριες του Πανεπιστημίου Κύπρου σε θέματα που ενδιαφέρουν τη Συνομοσπονδία. 
 

Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Τάσος Χριστοφίδης, εκφράζει τις ευχαριστίες προς την 
Παγκύπρια Συνομοσπονδία Ομοσπονδιών Συνδέσμων Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης για 
την εμπιστοσύνη προς το δημόσιο Πανεπιστήμιο και τη στενή συνεργασία στους τομείς της Εκπαίδευσης 
και της Έρευνας, υπογραμμίζοντας τη σημασία της περαιτέρω ενδυνάμωσης της ήδη γόνιμης συνεργασίας 
με τους Οργανωμένους Γονείς Μέσης Γενικής και Μέσης Τεχνικής Εκπαίδευσης, με τη βεβαιότητα ότι το 
Πανεπιστήμιο Κύπρου θα συνεχίσει την κοινωνική του προσφορά προς όφελος των παιδιών, της παιδείας 
και της κοινωνίας του τόπου γενικότερα. 
 
 

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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Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Παγκύπριας Συνομοσπονδίας Ομοσπονδιών Συνδέσμων 
Γονέων Δημοσίων Σχολείων Μέσης Εκπαίδευσης, κ. Χαράλαμπος Διονυσίου τόνισε ότι  η υπογραφή του 
Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της Συνομοσπονδίας και του Πανεπιστημίου Κύπρου αποτελεί σταθμό 
στην πορεία της Συνομοσπονδίας και αποτελεί σημείο αναφοράς για την υλοποίηση των στόχων και 
επιδιώξεων της Συνομοσπονδίας και θα συμβάλει στη συνέχιση και ενδυνάμωση της συνεργασίας των δύο 
Οργανισμών προς όφελος των παιδιών, των γονιών και του δημόσιου σχολείου. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας εκφράζει τις ευχαριστίες του προς τον Πρύτανη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και όλους όσοι συνέβαλαν στην διαμόρφωση του Μνημονίου που αποτελεί τον 
θεμέλιο λίθο για μία αγαστή, παραγωγική και αμοιβαία επωφελή συνεργασία.  
 

 
 

 
Τέλος ανακοίνωσης 


