
 

 

Χαιρετισμός του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου 

Κύπρου Δρ Ανδρέα Παναγιώτου στην Τελετή Ορκωμοσίας των 

Αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής 

 

Εξοχότατε κ. Πρόεδρε της Κυπριακής Δημοκρατίας, 

Είναι με ιδιαίτερη χαρά και περηφάνεια που σας καλωσορίζω στο Πανεπιστήμιο 

Κύπρου και εκ μέρους του Συμβουλίου σας ευχαριστώ θερμά για την εδώ παρουσία 

σας, για να συμμετάσχουμε στην ορκωμοσία των απόφοιτων της Ιατρικής Σχολής. 

Η παρουσία σας εδώ κ. Πρόεδρε μας τιμά ιδιαιτέρως και συνιστά μια ξεχωριστή 

εκτίμηση αλλά και στήριξη προς το επιτελούμενο από το Πανεπιστήμιο μας έργο. 

 

Έντιμε κ. Υπουργέ, 

Μέλη του Συμβουλίου, 

Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις 

Ακαδημαϊκοί, 

Απόφοιτες και απόφοιτοι, 

 

Ολοκληρώνοντας το πιο σύνθετο ακαδημαϊκό έτος από την ίδρυσή του το 

Πανεπιστήμιο Κύπρου λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού, ατενίζει το μέλλον με 

αισιοδοξία. 

Η απρόσκοπτη εξ αποστάσεως λειτουργία του Πανεπιστημίου κατά τη διάρκεια της 

εφαρμογής των μέτρων για αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού Covid-19, 

δημιούργησε τη βάση για προσέλευση ακόμη περισσοτέρων φοιτητών τόσο από το 

εσωτερικό όσο και το εξωτερικό. 

Με την επιτυχή διαχείριση της υγειονομικής αυτής κρίσης χάρη στην άριστη 

συνεργασία του Προέδρου της Δημοκρατίας και γενικότερα της Κυβέρνησης με 

τους ακαδημαϊκούς μας, ευελπιστούμε ότι η πολιτεία θα δώσει περαιτέρω ώθηση 

στην οικονομία της γνώσης. Το γεγονός ότι ο Τομέας της Πανεπιστημιακής 



Εκπαίδευσης, πρωτοστάτησε στην αντιμετώπιση της κρίσης και έδωσε σε 

συνεργασία με το κράτος λύσεις, αποτελεί ένδειξη των μεγάλων δυνατοτήτων του. 

Σημαντική αναγνώριση για την αριστεία του Πανεπιστημίου μας κατά το τρέχον 

έτος, αποτελεί το γεγονός ότι για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνεται στον Διεθνή 

Πίνακα Κατάταξης Πανεπιστημίων Q.S. World University Rankings και μάλιστα 

κατατάσσεται στην 477η θέση των κορυφαίων Πανεπιστημίων του κόσμου.    

Μεταξύ δε των επιτευγμάτων των φοιτητών του κατά το τρέχον έτος, είναι η 

βράβευση της ομάδας του Πανεπιστημίου μέσα στα πλαίσια του Junior 

Achievement, ως της Κορυφαίας Επιχειρηματικής Ιδέας του 2020. Στον τελικό 

διαγωνισμό 18 εθνικές ομάδες από ισάριθμες ευρωπαϊκές χώρες παρουσίασαν και 

αξιολογήθηκαν για τις επιχειρηματικές τους ιδέες. Η ομάδα του Πανεπιστημίου 

μας, πρότεινε ένα σύστημα επικοινωνίας για κωφούς αθλητές που στοχεύει στην 

αντικατάσταση της απώλειας της ακοής με την αίσθηση της αφής κατά την 

διάρκεια των αθλημάτων. 

Κατά τη σύντομη σχετικά περίοδο λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής, χάρις στις 

έντονες προσπάθειες της Πρυτανείας και των ακαδημαϊκών, έγινε κατορθωτό: 

α) Να ολοκληρωθεί η διαδικασία αναγνώρισης από το Educational Commission for 

Foreign Medical Graduates και το General Medical Council, που είναι 

απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνέχιση της ειδίκευσης των φοιτητών στις 

Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στο Ηνωμένο Βασίλειο, αντίστοιχα. 

β) Να πιστοποιηθεί από τον Φορέα Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας 

της Ανώτερης Εκπαίδευσης, το World Federation for Medical Education καθώς και 

τον αντίστοιχο Οργανισμό της Ελλάδας. 

γ) Να ξεκινήσουν συνεργασίες με μεγάλα Πανεπιστήμια του εξωτερικού.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να εξάρω το σημαντικό ρόλο που διαδραμάτισε για 

επίτευξη των ανωτέρω και γενικά την περαιτέρω ανάπτυξη της Σχολής, ο τέως 

Κοσμήτορας αυτής Καθηγητής Γεράσιμος Φιλιππάτος ο οποίος υπέβαλε πρόσφατα 

την παραίτησή του τόσο από Κοσμήτορας όσο και από Καθηγητής για προσωπικούς 

λόγους και προς τον οποίο εκφράζουμε τις θερμές μας ευχαριστίες και τη βαθιά μας 

εκτίμηση. 

 

 



 

κ. Πρόεδρε, 

 

Είναι ευτυχής συγκυρία που οι νέοι μας 29 απόφοιτοι της Ιατρικής Σχολής οι νέοι 

μας γιατροί, δίδουν το νενομισμένο όρκο τους, μόλις δύο μήνες μετά την έναρξη 

της 2ης φάσης του Γενικού Σχεδίου Υγείας, της μεγαλύτερης επανάστασης από της 

ιδρύσεως της Δημοκρατίας, όπως επανειλημμένα δηλώσατε, αλλά και της τεράστιας 

προσπάθειας που καταβάλλεται διεθνώς για την αντιμετώπιση των λοιμωδών 

νοσημάτων όπως αυτή του κορωνοϊού Covid-19. Ως εκ τούτου θα έχουν πολλά να 

προσφέρουν. Επίσης με βάση την προσωρινή συμφωνία που υπεγράφη πρόσφατα 

μεταξύ του Πανεπιστημίου και του ΟΚΥΠΥ για συνέχιση της παροχής κλινικού 

έργου στα δημόσια νοσηλευτήρια από το ακαδημαϊκό προσωπικό της Ιατρικής 

Σχολής, οι απόφοιτοί μας, μαζί με τους υπόλοιπους ιατρούς της Σχολής θα 

ενισχύσουν όχι μόνο το ανθρώπινο δυναμικό των δημόσιων νοσηλευτηρίων αλλά θα 

αναβαθμίσουν έτι περαιτέρω τον τομέα της Εκπαίδευσης και της Έρευνας. 

 

Αγαπητοί μας απόφοιτοι, 

 

Φοιτήσατε σε ένα Κέντρο Αριστείας και λάβατε όλα τα απαραίτητα εφόδια για να 

συνεχίσετε τη σταδιοδρομία σας προσφέροντας τα μέγιστα στην ευημερία του λαού 

μας και γενικά της ανθρωπότητας. 

Εγκάρδιες ευχές για κάθε επιτυχία στη σταδιοδρομία σας.  

 

 

 

Δρ Ανδρέας Παναγιώτου 

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου 

 

 

 


