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Λευκωσία, 03 Αυγούστου  2016  
 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 
 

ΜΕ ΠΕΝΤΕ ΝΕΑ ΜΕΛΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΟ ΕΤΟΣ  
 

Με νέο ακαδημαϊκό προσωπικό θα ξεκινήσει το ακαδημαϊκό έτος για την Ιατρική Σχολή του 

Πανεπιστημίου Κύπρου, αφού επιλέχθηκαν οι 5 ακαδημαϊκοί που θα στελεχώσουν τη Σχολή και θα 

καλύψουν ανάγκες για διδασκαλία και έρευνα. 

Πρόκειται για τους: 

 Καθηγητής Παναγιώτης Κ. Γιάλλουρος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών και Επισκέπτης 

Αναπληρωτής Καθηγητής Φυσιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου  

 Επίκουρος Καθηγητής (Επιδημιολογία/Δημόσια Υγεία), Γεώργιος Νικολόπουλος, Διδάκτορας 

Πανεπιστημίου Αθηνών και κύριος ερευνητής  του πολυκεντρικού προγράμματος  Transmission 

Reduction Intervention Project 

 Λέκτορας Γενικής Χειρουργικής- Aννέζα Ι. Γιάλλουρου, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών και 

Senior Clinical Fellow του Royal Free Hospital στο University College London 

 Λέκτορας Ογκολογίας Αναστασία Κωνσταντινίδου, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου του Λονδίνου 

(The Institute of Cancer Research) και κλινική ερευνήτρια στο Royal Marsden Hospital and Institute 

of Cancer Research 

 Λέκτορας Εσωτερικής Παθολογίας, Ειρήνη Χριστάκη, Διδάκτορας του Αριστοτελείου 

Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και Πανεπιστημιακή Υπότροφός του Α.Π.Θ. 

H Ιατρική Σχολή έχει ήδη στεγαστεί στο ανακαινισμένο πλέον 

και πλήρως εξοπλισμένο Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο 

Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ). Εκεί, στεγάζονται, μεταξύ άλλων, τα 

κλινικά εργαστήρια και τα εργαστήρια ανατομίας της 

Ιατρικής Σχολής, καθώς και το Κέντρο Ερευνών Μοριακής 

Ιατρικής. Το κτήριο θα διαθέτει επίσης αμφιθέατρο 350 

θέσεων. 

Όπως δήλωσε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος 
Χριστοφίδης ξεκινάει μία νέα εποχή για την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, με άρτια καταρτισμένο ακαδημαϊκό προσωπικό, νέους χώρους διδασκαλίας, 
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καθώς βέβαια και την κατοχύρωση της κλινικής άσκησης των φοιτητών μας στα δημόσια νοσηλευτήρια. 
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου προχωρά δυναμικά, προσφέρει ένα υψηλό επίπεδο σπουδών, μία 
εξατομικευμένη προσέγγιση όσον αφορά την καθοδήγηση και στήριξη προς τους φοιτητές μας και 
ανεβάζει όλο και πιο ψηλά τον πήχη της αριστείας. Ας μην ξεχνάμε πρόσθεσε πως χάρη στη συμβολή των 
χιλιάδων μελών της πανεπιστημιακής μας κοινότητας, το Πανεπιστήμιο Κύπρου κατετάγη 55ο καλύτερο 
νέο πανεπιστήμιο σύμφωνα με τους Times New Higher Education Rankings.  
 
Σημειώνεται ότι η Ιατρική Σχολή ήδη προσελκύει άριστους υποψήφιους φοιτητές από την Κύπρο και από 
την Ελλάδα. Κατά τα τρία  πρώτα χρόνια λειτουργίας της η Ιατρική Σχολή έχει εκπαιδεύσει 84 φοιτητές, εκ 
των οποίων οι 28 πρόκειται να ξεκινήσουν το πιο σημαντικό τμήμα των σπουδών τους, την τριετή κλινική 
εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτό ο αριστούχος φοιτητής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου 
Ανδρέας Ματθαίου, αναφέρει σε άρθρο του «Ξεκινώντας πρώτα από όλα με τη βασική μας εκπαίδευση, 
προχωρώντας στη διεθνή μας 
δραστηριοποίηση υπό την καθοδήγηση 
του ακαδημαϊκού προσωπικού και 
ευρισκόμενη ένα βήμα πριν από την 
κλινική μας εκπαίδευση, είναι πλέον 
έτοιμη να αναλάβει ενεργό ρόλο και στην 
περίθαλψη των ασθενών στην Κύπρο. 
Είναι με ιδιαίτερή μας ευχαρίστηση που 
υποδεχθήκαμε στις 28 Ιουλίου 2016 την 
υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας 
μεταξύ της Ιατρικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και του 
Υπουργείου Υγείας, βάσει του οποίου 
αποκτούμε πρόσβαση στα δημόσια 
νοσηλευτήρια και πρώτα από όλα στο 
Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, το οποίο 
με αυτό τον τρόπο κάνει το πρώτο βήμα, 
για να μετατραπεί στο πρώτο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Κύπρου. Πρόκειται για ένα κομβικό σημείο 
στην εξέλιξη της Ιατρικής Σχολής, αφού η τοποθέτηση των διακεκριμένων ακαδημαϊκών ιατρών και των 
έμπειρων νοσοκομειακών ιατρών γύρω από την ίδια κλίνη του ασθενούς αφενός κατοχυρώνει την άρτια 
κατάρτισή μας και αφετέρου εξασφαλίζει τη βέλτιστη περίθαλψη των ασθενών». 
 
Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου εξέφρασε την ικανοποίησή του για το 
γεγονός ότι η Σχολή ενισχύεται, με την εκλογή νέων ακαδημαϊκών ιατρών, οι οποίοι όχι μόνο θα 
συμβάλουν τα μέγιστα  στην ποιότητα της παρεχόμενης ιατρικής εκπαίδευσης από το Πανεπιστήμιο 
Κύπρου, αλλά και βάσει της πρόσφατης συμφωνίας με το Υπουργείο Υγείας θα ενισχύσουν με την ενεργό 
παρουσία τους το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας και το Μακάριο Νοσοκομείο από την 1η Σεπτεμβρίου 
2016. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αντικρύζει το μέλλον της Υγείας στην πατρίδα μας αισιόδοξα, 
οραματιζόμενο και τη δική του καταλυτική συνεισφορά και ακαδημαϊκή παρουσία στα Νοσοκομεία μας, 
κατέληξε. 
 
 


