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Λευκωσία, 21 Ιουλίου 2015 

 
ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 

 

«Χτίζουμε υποδομές για τα παιδιά μας και για τα παιδιά των παιδιών μας» 
 

Έτοιμο είναι το Πανεπιστήμιο Κύπρου 

για την ανακαίνιση του Σιακόλειου 

Εκπαιδευτικού Κέντρου Υγείας (ΣΕΚΥ), 

όπου θα 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. 

 Συγκεκριμένα, το Πανεπιστήμιο 

Κύπρου υπέγραψε στις 20 Ιουλίου 

2015 σχετική συμφωνία με την 

εταιρία A. Panayides Contracting 

Public Ltd η οποία θα αναλάβει την 

ανακαίνιση του κτηρίου.  Οι εργασίες προβλέπεται να διαρκέσουν 8.5 μήνες. 

Όπως σημείωσε ο Πρύτανης, Καθηγητής Κωνσταντίνος 

Χριστοφίδης έχουμε μεγάλη ευθύνη διότι χτίζουμε υποδομές 

για τα παιδιά μας και για τα παιδιά των παιδιών μας, 

αναφερόμενος όχι μόνο στις κτηριακές εγκαταστάσεις αλλά 

και εν γένει στις βάσεις που επιδιώκει να θέτει το 

Πανεπιστήμιο, ώστε να προσφέρει στους φοιτητές του 

υψηλού επιπέδου διδασκαλία σε συνδυασμό με ευκαιρίες 

ενασχόλησης με ερευνητικά έργα και καινοτόμα 

προγράμματα.  Ο Γενικός Διευθυντής της εταιρίας κ. Σταύρος 

Θεοδοσίου ευχαρίστησε το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την 

εμπιστοσύνη και σημείωσε ότι η εταιρία του είχε, επίσης, ανακαινίσει το κτήριο της παλιάς παιδαγωγικής 

ακαδημίας η οποία και δέχθηκε τους πρώτους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου το 1992. 

Το Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας  
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ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  
 
Για το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 αναμένεται να φοιτήσουν 40 φοιτητές, ενώ στο παρόν στάδιο οι 
φοιτητές ανέρχονται στους 60.  Σήμερα, η Ιατρική Σχολή στελεχώνεται από έναν Καθηγητή και έναν 
Επίκουρο Καθηγητή, ενώ στο ακαδημαϊκό έργο συνεισφέρουν αρκετοί Επισκέπτες Καθηγητές.  
 
Κατά το ερχόμενο ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 αναμένεται να διδάσκουν ακόμη δύο μέλη του 
ακαδημαϊκού προσωπικού, καθώς στις 27 Μαρτίου, 2015 προκηρύχθηκαν δύο θέσεις στη βαθμίδα Λέκτορα 
ή Επίκουρου Καθηγητή (Φαρμακολογία και Ιστοπαθολογία), οι οποίες βρίσκονται στη διαδικασία 
πλήρωσης.  
 
Περαιτέρω, μετά την αποπαγοποίησή τους από την Κοινοβουλευτική Επιτροπή Οικονομικών και 
Προϋπολογισμού της Βουλής των Αντιπροσώπων αναμένεται να προκηρυχθούν έξι νέες Ακαδημαϊκές 
θέσεις, τρεις στη βαθμίδα του Καθηγητή (Γενική Χειρουργική, Εσωτερική Παθολογία και Παιδιατρική), και 
τρεις στη βαθμίδα του Λέκτορα ή Επίκουρου Καθηγητή (Εσωτερική Παθολογία, Επιδημιολογία / Δημόσια 
Υγεία και Κλινικές Δεξιότητες), καθώς επίσης και δύο θέσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού 
(Βιοχημεία/Κυτταρική Βιολογία/Γενετική και Ανατομία).  
 

Τέλος Ανακοίνωσης 


