
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 
 
Dr. Παπακυριάκου Παναγιώτης του Κυριάκου και της Ελένης. 
 
 Γεννήθηκα στη  Λεμεσό  στις 27 Απριλίου 1967 και είμαι το 7ο παιδί της 
οικογένειας.  Αποφοίτησα από το Δημοτικό Σχολείο Κάτω Μύλου το 1979 
και από το  Απεήτειο Γυμνάσιο Αγρού το 1985 με βαθμό Άριστα. Από το 
1985 μέχρι το 1987 υπηρέτησα τη στρατιωτική μου θητεία στις Δυνάμεις 
Καταδρομών ΓΕΕΦ.  
Κατόπιν Παγκύπριων εξετάσεων εισήχθηκα στην Ιατρική Σχολή της Σχολής  
Επιστημών Υγείας του  Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο το 1985 , στην 
οποία φοίτησα από το 1987 ( μετά την θητεία μου στην Ε.Φ ) μέχρι το 1993. 
Σε όλα τα έτη των σπουδών μου κέρδισα υποτροφία απο το Ι Κ Υ της 
Κυπριακής Δημοκρατίας. 
Από το 1993 μέχρι το 1999 έκανα την άσκηση μου στη Παθολογία για να 
πάρω τον τίτλο του Ειδικού Παθολόγου στα νοσοκομεία του Αγίου Νικολάου 
αρχικά  και του Βενιζελείου Νοσοκομείου Ηρακλείου στη συνέχεια.   
Κατά τη διάρκεια της άσκησης μου στην ειδικότητα εκπόνησα και τη 
Διδακτορική μου Διατριβή ( PhD ) με  θέμα την ” Ανοσοιστοχημική και 
βιοχημική μελέτη πιθανών μηχανισμών θανάτου  του ηπατοκυττάρου  στη 
χρόνια ενεργό ηπατίτιδα” και το Μάιο του 2002 αναγορεύτηκα σε Διδάκτορα 
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με βαθμό Άριστα .  
Επέστρεψα στην Κύπρο το έτος 2000 και μετά από ολιγόμηνη υπηρεσία στην 
Παθολογική Κλινική και το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών και 
Ατυχημάτων του  Νοσοκομείου Λεμεσού μετατέθηκα στην  Παθολογική 
Κλινική του Νοσοκομείου Πάφου. Το 2015 προήχθηκα στο βαθμό του 
Βοηθού Διευθυντή Παθολογίας με ειδικό ενδιαφέρον στην Ηπατολογία. Τον 
Ιούνιο του 2017 μετατέθηκα στο Γενικό Νοσοκομείο Λεμεσου και από τον 
Φεβρουάριο του ίδιου έτους ασκούσα χρέη Διευθυντή της Παθολογικής 
Κλινικής. 
 Κατά την υπηρεσία μου , μου προσφέρθηκε υποτροφία  από το Υπουργείο 
Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας στο αντικείμενο του «ελέγχου και της 
πρόληψης των ενδονοσοκομειακών λοιμώξεων»  στο  Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο «Λαικόν» της  Αθήνας όπως επίσης και στο αντικείμενο της  
«Κλινικής Ηπατολογίας» στο Πανεπιστημιακό Περιφερειακό  Νοσοκομείον  
Ηρακλείου Κρήτης. 
Εκτός από το κλινικό έργο, διετέλεσα αντιπρόεδρος της  Επιτροπής 
Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του Γενικού Νοσοκομείου Πάφου όπως 



επίσης συντονιστής εκπαίδευσης των ειδικευομένων ιατρών της Παθολογικής 
Κλινικής των Νοσοκομείων Λεμεσού και Πάφου. 
Τον Μάιο του 2019 παραιτήθηκα από τη δημόσια υπηρεσία για να ενταχθώ 
σαν Προσωπικός Ιατρός Παθολογίας στο ΓΕΣΥ. Το Ιατρείο μου βρίσκεται 
στο Ιδιωτικό Νοσοκομείο Ίασις στην Πάφο όπου από την 1η Ιουνίου του 2020 
προσφέρω και τις υπηρεσίες μου στην Ενδονοσοκομειακή νοσηλεία στην 
Ειδικότητα της Παθολογίας. 
 Είμαι μέλος σε πολλές επιστημονικές εταιρείες όπως την  Europian 
Association For The Study of The Liver (EASL), την Ελληνική Εταιρεία 
Μελέτης του Ηπατος, την Ελληνική Εταιρεία Παθολογίας, την Ελληνική 
Διαβητολογική Εταιρεία, την Κυπριακή Εταιρεία Παθολογίας την Κυπριακή 
Εταιρεία Χημειοθεραπείας και Λοιμώξεων , την Κυπριακή Εταιρεία 
Οστεοπόρωσης κ.α 
Έχω συγγράψει δεκάδες ερευνητικές και κλινικές επιστημονικές εργασίες 
που δημοσιεύθηκαν σε τοπικά και διεθνή περιοδικά. Επίσης παρουσίασα τα 
αποτελέσματα των εργασιών μου σε τοπικά και διεθνή συνέδρια στα οποία 
συμμετείχα. 
 
Ομιλώ την Αγγλική . 
Είμαι παντρεμένος με τη Χριστίνα Παρσωτάκη Παπακυριάκου και έχω τρείς 
κόρες, την Ελένη, τη Μαρία-Δήμητρα και την Κυριακή. 
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E-mail: 
 panikcos@cytanet.com.cy  
 panikkos@hotmail.com. 
Τηλέφωνα: 
  26-912444 και 99-455619. 
 


