
Χαιρετισμός του Αντιπροέδρου του Συμβουλίου του 

Πανεπιστημίου Κύπρου Δρ Ανδρέα Παναγιώτου στην Τελετή 

Ορκωμοσίας των Αποφοίτων της Ιατρικής Σχολής του 

Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021, Πέμπτη 24 Ιουνίου 2021 

Έντιμε κ. Υπουργέ Υγείας, 

Είναι με μεγάλη χαρά, συγκίνηση και περηφάνια που σας 

καλωσορίζω στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου, μετά από 

18 μήνες περιοδικών εγκλεισμών και περιοριστικών μέτρων λόγω 

της πανδημίας του κορωνοϊού. Χάρις στις έντονες προσπάθειες των 

επιστημόνων διεθνώς και της ανάπτυξης σχετικών εμβολίων αλλά 

και της λήψης των απαραίτητων υγειονομικών μέτρων εκ μέρους 

της κυβέρνησης, είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε μαζί μας 

τους αποφοίτους της Ιατρικής Σχολής για το έτος 2020-2021, τους 

αυριανούς γιατρούς μας, καθώς και μικρό αριθμό συγγενών τους. 

Κυρίες και κύριοι, 

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι το κορυφαίο ερευνητικό και 

τριτοβάθμιο εκπαιδευτικό ίδρυμα της χώρας μας και ένα από τα 

καλύτερα στον κόσμο με μεγάλο εύρος σπουδών, ακαδημαϊκό 

προσωπικό διεθνούς κύρους, σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις 

και κορυφαίες διακρίσεις σε διεθνές επίπεδο. Ενδεικτικά στο 

Διεθνή Πίνακα κατάταξης Πανεπιστημίων Q S World University 

Rankings για το έτος 2022, το Πανεπιστήμιο μας συγκαταλέγεται 

ανάμεσα στα κορυφαία Πανεπιστήμια του κόσμου και 

κατατάσσεται στην 440 θέση. 

Στο πλαίσιο της συνεχούς ανάπτυξης του το 2013, ίδρυσε την 

πρώτη δημόσια Ιατρική Σχολή στην Κύπρο. Η αποστολή της είναι 



πολυσχιδής και περιλαμβάνει την προσφορά ποιοτικής 

προπτυχιακής και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης, την εκπόνηση 

διεθνούς εμβέλειας ερευνητικού έργου και τη συμβολή στη συνεχή 

και ποιοτική αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών υγείας 

στην Κύπρο. Περισσότερα για την Ιατρική Σχολή είμαι βέβαιος ότι 

θα λεχθούν από τον Αναπληρωτή Κοσμήτορα της Σχολής που με 

ακολουθεί στο βήμα. 

Παρ′ όλα τα προβλήματα που παρουσιάσθηκαν λόγω κορωνοϊού το 

Πανεπιστήμιο μας συνέχισε την ανοδική του πορεία. Ενδεικτικά 

στον τομέα της έρευνας αυτή τη στιγμή υλοποιούνται 377 

ερευνητικά προγράμματα με χρηματοδότηση 94 εκατομμυρίων 

ευρώ για το Πανεπιστήμιο. Έχει εξασφαλιστεί χρηματοδότηση 

ύψους >75 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης “Ορίζοντας 2020” καθώς επίσης 

χρηματοδότηση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα 

“Restart 2016-2020”. 

Στον τομέα των σημαντικών έργων υποδομής συνεχίζεται το 

αναπτυξιακό μας πρόγραμμα με την προσπάθεια επιτάχυνσης του. 

Μεταξύ άλλων βρίσκονται υπό κατασκευή τα κτήρια της 

Πολυτεχνικής Σχολής, των Βιολογικών Επιστημών, Αιθουσών 

Διδασκαλίας Ιατρικών και Βιολογικών Επιστημών και του 

Ινστιτούτου Καρκίνου Κύπρου με κονδύλια ύψους 92 

εκατομμυρίων ευρώ. Επίσης, σύντομα αναμένεται η έναρξη 

κατασκευής των κτηριακών εγκαταστάσεων της Ιατρικής Σχολής 

και Επιστημών Υγείας, του Φωτοβολταικού Πάρκου Απόλλων και 

του Ενεργειακού Κέντρου και αμέσως μετά η Β’ Φάση των 



Φοιτητικών Εστιών με ορίζοντα συμπλήρωσης των έργων αυτών το 

2023-2024 και με προϋπολογισμό ύψους 89 εκατομμυρίων ευρώ. 

 

Αγαπητές και αγαπητοί μας απόφοιτοι,  

Ο όρκος του Ιπποκράτη που σε λίγο θα δώσετε, αντικατοπτρίζει 

τις γνώσεις και εμπειρίες που έχετε αποκτήσει από το πνευματικό 

αυτό ίδρυμα και αυτό το πετύχατε χάριν στις δικές σας δυνάμεις 

και τη σκληρή εργασία. Γι’ αυτό σας συγχαίρουμε θερμότατα και 

σας ευχόμαστε κάθε επιτυχία στη ζωή σας. Η δική σας επιτυχία 

είναι επιτυχία που αντανακλά στο Πανεπιστήμιο αλλά και στην 

κοινωνία ολόκληρη γιατί είμαστε βέβαιοι ότι θα συμβάλετε στην 

περαιτέρω ανάπτυξή της. 

Κλείνοντας αυτό το σύντομο χαιρετισμό θα ήθελα  εκ μέρους του 

Συμβουλίου να εκφράσουμε τα θερμά μας συγχαρητήρια και τη 

βαθιά μας εκτίμησα προς τον Πρύτανη, Αντιπρυτάνεις και 

ολόκληρη την ακαδημαϊκή κοινότητα για το όντως πολυέπαινο και 

πολυεπίπεδο έργο που επιτελούν. Επίσης θερμές ευχαριστίες και 

την εκτίμησή μας απευθύνουμε προς το Διευθυντή Διοίκησης και 

Οικονομικών και όλα τα διοικητικά στελέχη του πανεπιστημίου 

και που διακρίνονται από υπευθυνότητα και επαγγελματισμό και 

υπηρετούν την αποστολή του οργανισμού με σθένος και επιμονή 

και συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων και επιδιώξεων του.  

 

Αισθανόμαστε επίσης την υποχρέωση να ευχαριστήσουμε θερμά  

την πολιτεία, Κυβέρνηση και Βουλή, για τη συνεχή στήριξη και 

κατανόηση που επιδεικνύεται στις προτάσεις και πρωτοβουλίες 



μας. Επίσης, πολύ μεγάλη βοήθεια στις προσπάθειες μας είναι οι 

μεγάλες δωρεές που λαμβάνουμε από πρόσωπα και  ιδρύματα που 

αναγνωρίζουν και εκτιμούν το επιτελούμενο από το πανεπιστήμιο 

έργο, για τις οποίες είμαστε εσαεί ευγνώμονες. Δεν πρέπει δε να 

λησμονούμε και την τεράστια οικονομική βοήθεια που μας 

προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τη χορήγηση εκατομμυρίων 

ευρώ για τα διάφορα ερευνητικά προγράμματα 

συγχρηματοδοτούμενα και μη. Προς τούτο εκφράζουμε τις θερμές 

μας ευχαριστίες και τη βαθιά μας εκτίμηση. 

 

 

Αγαπητές και αγαπητοί απόφοιτοι, 

 

Φοιτήσατε σε ένα Κέντρο Αριστείας και λάβατε όλα τα εφόδια για 

να συνεχίσετε τη σταδιοδρομία σας προσφέροντας τα μέγιστα στην 

ευημερία του λαού μας και γενικά της ανθρωπότητας. 

 

Και πάλι θερμά συγχαρητήρια και εγκάρδιες ευχές για κάθε 

επιτυχία στη σταδιοδρομία σας  και να θυμάστε αυτό που έγραψε 

ο Πλούταρχος, “Η ευτυχία του ανθρώπου βρίσκεται στη μόρφωση 

και όχι στα υλικά αγαθά”. 

 

Δρ Ανδρέας Παναγιώτου 

Αντιπρόεδρος Συμβουλίου 

ΑΠ/ΣΤ 

 

 



 


