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Ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου
Το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη χθεσινή του συνεδρίαση τους περί
Πανεπιστημίου Κύπρου (Ίδρυση Σχολών και Τμημάτων κατά Σχολή) (Τροποποιητικοί)
Κανονισμούς του 2008, που αφορούν στην ίδρυση Ιατρικής Σχολής στο Πανεπιστήμιο
Κύπρου, η οποία αποτελεί βασική προεκλογική δέσμευση του Προέδρου της
Δημοκρατίας κ. Δημήτρη Χριστόφια.
Στο πλαίσιο του κυβερνητικού προγράμματος για μετατροπή της Κύπρου σε Ιατρικό
Κέντρο, η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής στην Κύπρο έχει ως στόχους:
• την εκπαίδευση των Ιατρών που χρειάζεται η Κύπρος,
• την παροχή δια βίου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης των Κυπρίων Ιατρών και
Νοσοκόμων.
Οι πιο πάνω στόχοι συνεπικουρούν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και
επιμόρφωσης Ιατρών και Νοσοκόμων και συνεπώς στη βελτίωση των παρεχόμενων
υπηρεσιών ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης προς τους πολίτες. Ταυτόχρονα αναμένεται
να επηρεαστούν ευνοϊκά τα νοσηλευτήρια της Κύπρου, δημόσια και ιδιωτικά, αφού η
Ιατρική Σχολή θα τα εμπλουτίσει με το εγνωσμένου κύρους επιστημονικό προσωπικό
(60 ακαδημαϊκοί σε πρώτο στάδιο), που θα απασχολείται αρχικά στο Γενικό Νοσοκομείο
Λευκωσίας και σε μεταγενέστερο στάδιο σε άλλα δημόσια και ιδιωτικά νοσοκομεία.
Το κόστος ανέγερσης της Ιατρικής Σχολής αναμένεται να ανέλθει στα €46,8
εκατομμύρια, ενώ η δαπάνη για το ετήσιο κόστος λειτουργίας της Ιατρικής Σχολής
αναμένεται να ανέλθει σε €12,1 εκατομμύρια.
Επισημαίνεται ότι στον κοινωνικό διάλογο για την Ίδρυση της Ιατρικής Σχολής, ο οποίος
διάρκεσε για δύο χρόνια και κατέληξε στη σύμφωνη γνώμη όλων των εμπλεκομένων,
συμμετείχαν το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, το Υπουργείο Υγείας, το Υπουργείο
Οικονομικών, το Γραφείο Προγραμματισμού και ο Παγκύπριος Ιατρικός Σύλλογος.
Η ίδρυση της Ιατρικής Σχολής αποτελεί σημαντικό βήμα στα πλαίσια της προσπάθειας
που καταβάλλεται να καταστεί η Κύπρος διεθνές και περιφερειακό κέντρο τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης και έρευνας, καθώς αναμένεται να συμβάλει στην προσέλκυση ερευνητικών
προγραμμάτων, στην ανάπτυξη και επέκταση της ερευνητικής υποδομής και στην
προσέλκυση ακαδημαϊκών και ερευνητών από το εξωτερικό.

