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Λευκωσία, 28 Ιουλίου 2016 
 

ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ ΜΝΗΜΟΝΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
  ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

  
Σημαντικό βήμα προς τη δημιουργία Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου για την Ιατρική Σχολή 

του Πανεπιστημίου Κύπρου  
 
 

Την κατοχύρωση της κλινικής άσκησης των φοιτητών της 

Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κύπρου στο Γενικό 

Νοσοκομείο Λευκωσίας εξασφαλίζει το Μνημόνιο 

Συνεργασίας που υπέγραψε την Πέμπτη, 28 Ιουλίου 2016 ο 

Υπουργός Υγείας Δρ Γιώργος Παμπορίδης και ο Πρύτανης 

του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης στην πανεπιστημιούπολη. Με την εφαρμογή 

του εν λόγω μνημονίου θα ενδυναμωθεί ταυτόχρονα, μεταξύ 

άλλων,  η συνεργασία των ακαδημαϊκών ιατρών με τους 

συναδέλφους τους στα δημόσια νοσηλευτήρια, κάτι το 

οποίο θα συμβάλει ουσιαστικά στη βέλτιστη ιατρική περίθαλψη στην Κύπρο.  

Στο πλαίσιο της συμφωνίας προνοείται  

 η παροχή υπηρεσιών υγείας στο ΥΥ από το ΠΚ μέσω των Πανεπιστημιακών Ιατρών που εκλέγονται 

σε ακαδημαϊκές θέσεις Διδακτικού και Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) ή σε θέσεις Ειδικού 

Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ). Οι Πανεπιστημιακοί Ιατροί θα τοποθετούνται στα Δημόσια 

Νοσηλευτήρια νοουμένου ότι απαραιτήτως θα είναι (α) εγγεγραμμένοι ιατροί από το Ιατρικό 

Συμβούλιο Κύπρου και (β) μέλη του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου (ΠΙΣ). 

 η κάλυψη διδακτικών/ ερευνητικών αναγκών της Ιατρικής Σχολής του ΠΚ από το ΥΥ μέσω των 

Νοσοκομειακών Ιατρών και άλλων επαγγελματιών υγείας (Νοσηλευτές / Φυσιοθεραπευτές / 

Κλινικοί Διαιτολόγοι / Φαρμακοποιοί κ.λπ.) τους οποίους το ΠΚ θα επιλέγει σε θέσεις Ειδικού 

Επιστήμονα για να αναλάβουν τα καθήκοντα αυτά.   

mailto:prinfo@ucy.ac.cy
http://www.ucy.ac.cy/pr


 

Ως μεγάλη ημέρα για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και την Ιατρική Σχολή χαρακτήρισε ο Πρύτανης την 
υπογραφή της συμφωνίας, αφού αυτή σηματοδοτεί μία συνέργεια-σταθμό που θα οδηγήσει στο να 
αποκτήσουν οι φοιτητές της Ιατρικής Σχολής την απαιτούμενη ιατρική εκπαίδευση και κατάρτιση, 
θεωρητικά και εμπειρικά. Θέλουμε να παρέχουμε στους φοιτητές μας ποιοτική εκπαίδευση, ούτως ώστε 
να εξυπηρετούν άρτια τους ασθενείς. Θέλουμε να ξεχωρίζουν για την κατάρτιση και την ικανότητά τους να 
ανταποκρίνονται στις υψηλές απαιτήσεις του επαγγέλματός τους και η συμφωνία με το Υπουργείο Υγείας 
κινείται προς αυτή την κατεύθυνση πρόσθεσε ο Πρύτανης.  
 
Ο Υπουργός Υγείας αναφερόμενος στη συμφωνία συνεργασίας τη χαρακτήρισε ως ένα πρώτο βήμα και 
μία οφειλόμενη εδώ και καιρό ενέργεια η οποία πρόκειται να επισφραγισθεί και με νομοθετική ρύθμιση.  
Ο Υπουργός χαιρέτισε την υπογραφή του 
μνημονίου, το οποίο στοχεύει αφενός 
στην αρτιότερη εκπαίδευση και 
αφετέρου στο να αξιοποιηθεί η 
ακαδημαϊκή εμπειρογνωμοσύνη  για να 
εμπλουτιστεί η υπηρεσία που 
προσφέρεται μέσω των κρατικών 
νοσηλευτηρίων, καθώς και για να 
εμβολιαστεί η πανεπιστημιακή κοινότητα 
με την εμπειρία που φέρουν οι δικοί μας 
ιατροί. 
 
Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου του 
Πανεπιστημίου κ. Μάνθος Μαυρομμάτης ευχαρίστησε θερμά όλους τους συντελεστές που συνέβαλαν σε 
αυτή τη θετική εξέλιξη που θα έχει πολλαπλά οφέλη στον τομέα προσφοράς υγείας στην Κύπρο. 
Ιδιαίτερες ευχαριστίες απηύθυνε προς την ομάδα του Υπουργείου και προσωπικά προς τον Υπουργό ο 
οποίος με προσωπική εργασία και θέληση χαράζει νέους δρόμους. Όλοι μας πρόσθεσε θα βοηθήσουμε 
στην ορθή εφαρμογή των προνοιών της συμφωνίας.  
 
Ο Κοσμήτορας της Ιατρικής Σχολής, Καθηγητής Ζαχαρίας Ζαχαρίου σημείωσε ότι σήμερα γίνεται το πρώτο 
βήμα για τη μετεξέλιξη  του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας, το μεγαλύτερο νοσοκομείο του τόπου, στο 
πρώτο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Κράτους. Αφού τόνισε τη μεγάλη συμβολή του Υπουργού Υγείας 
στην επίτευξη της σημερινής συμφωνίας, δεσμεύθηκε ότι εκ μέρους της Ιατρικής Σχολής θα πράξουμε το 
καλύτερο δυνατό για να εφαρμοσθούν οι πρόνοιές της επιτυχώς.   
 
Ο Αντιπρύτανης Διεθνών Σχέσεων, Οικονομικών και Διοίκησης, Καθηγητής Κώστας Κωνσταντίνου, 
ευχαρίστησε επίσης τον Υπουργό για την αποφασιστικότητά του και την προσήλωση στον στόχο του, 
καθώς και τη μικτή Συμβουλευτική Επιτροπή που είχε καταρτιστεί κατά την προετοιμασία της συμφωνίας. 
Η εν λόγω Επιτροπή, την οποία ευχαρίστησαν για τη συμβολή της κατά την προπαρασκευαστική περίοδο, 
όλοι οι συμμετέχοντες στο Προεδρείο, αποτελείτο από εκπροσώπους του Υπουργείου Υγείας και του 
Πανεπιστημίου Κύπρου και είχε ως Πρόεδρο  τον Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κύπρου Χρίστο Σχίζα. Ο 
Αντιπρύτανης καταλήγοντας τόνισε ότι μέσω των προνοιών της συμφωνίας, θα μπορούμε να παρέχουμε 
άρτια εκπαίδευση, ενώ παράλληλα θα μετεξελίξουμε τα δημόσια νοσηλευτήρια σε χώρους έρευνας και 
αξιοποίησης επιστημονικών δεδομένων  στην καθημερινή ιατρική πρακτική.  
 
 
 
 

Τέλος ανακοίνωσης 


