
 

 

  
 

 

 
 
Νέα μέτρα από το Πανεπιστήμιο Κύπρου για προστασία της 
υγείας της πανεπιστημιακής κοινότητας  
 
Με φυσική παρουσία η διδασκαλία στο Πανεπιστήμιο Κύπρου με την έναρξη του 
νέου ακαδημαϊκού έτους, έπειτα από απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου 
 
Με αίσθημα ευθύνης, το Πανεπιστήμιο Κύπρου λαμβάνει νέα μέτρα για προστασία της υγείας των 
φοιτητών/τριών, του προσωπικού και των επισκεπτών με βάση τα διαρκώς μεταβαλλόμενα 
δεδομένα της πανδημίας του κορωνοϊού, με σκοπό τον περιορισμό της εξάπλωσης της COVID-19.  
Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, μέσω του Τομέα Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος, διενεργεί έλεγχο 
προσκόμισης αποδεικτικού στοιχείου (safe pass) για πρόσβαση στους χώρους του Ιδρύματος, τόσο 
για τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας, όσο και για επισκέπτες, σύμφωνα με τα τελευταία 
διατάγματα του Υπουργείου Υγείας.  
 
Σύμφωνα, εξάλλου, με απόφαση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κύπρου, στις 7 Ιουλίου 2021, 
τα μαθήματα θα διεξάγονται με φυσική παρουσία κατά το χειμερινό εξάμηνο 2021-2022. 
Επιπλέον, η πρόσβαση στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου θα επιτρέπεται μόνο σε 
φοιτητές/φοιτήτριες και μέλη του προσωπικού που είναι πλήρως εμβολιασμένοι, ή έχουν 
αποδεικτικό ότι έχουν νοσήσει με COVID-19 τους τελευταίους έξι μήνες, ή είναι κάτοχοι αρνητικού 
τεστ PCR ή αρνητικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) που έγινε το πολύ 72 ώρες 
πριν την προσέλευση.  
 
Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Κύπρου, Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης σε μήνυμά του προς την 
πανεπιστημιακή κοινότητα, με την ολοκλήρωσή ακόμη μιας ιδιαίτερης ακαδημαϊκής χρονιάς ένεκα 
της πανδημίας της νόσου COVID-19, αφού ανακοίνωσε την απόφαση της Συγκλήτου του Ιδρύματος 
για διά ζώσης επιστροφή στα αμφιθέατρα το νέο ακαδημαϊκό έτος 2021-2022, σημείωσε ότι 
στόχος είναι να συνεχιστεί απρόσκοπτα το έργο του Πανεπιστημίου Κύπρου και κατά την επόμενη 
ακαδημαϊκή χρονιά και για το λόγο αυτό, προέτρεψε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες, τα 
μέλη του ακαδημαϊκού και διοικητικού προσωπικού να εμβολιαστούν, εάν δεν το έχουν ήδη 
πράξει. «Ας ακούσουμε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου 
Νοσημάτων, ας ακούσουμε τους συναδέλφους της Ιατρικής Σχολής και του Τμήματος Βιολογικών 
Επιστημών που δηλώνουν ότι ο εμβολιασμός είναι ο μόνος τρόπος για να βγούμε από την 
πανδημία. Έχουμε ευθύνη να διαφυλάξουμε όχι μόνο τη δική μας υγεία, αλλά και την υγεία των 
συνανθρώπων μας. Εμβολιαστείτε για τη δική σας προστασία, για την προστασία των αγαπημένων 
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σας προσώπων, για την προστασία των φίλων σας, των συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας, για 
την προστασία των συναδέλφων σας, για την προστασία της κοινότητάς μας», τόνισε. 
 
Ο Πρύτανης σημείωσε επίσης, ότι η  λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου με την ασφαλή 
επιστροφή των φοιτητών και φοιτητριών μας στα αμφιθέατρα τον Σεπτέμβριο του 2021, με την 
έναρξη του νέου ακαδημαϊκού έτους, είναι η επιθυμία και το ζητούμενο. «Ο εμβολιασμός είναι η 
μόνη ασφαλής οδός, ώστε το Πανεπιστήμιό μας να αποκτήσει ξανά τη ζωντάνια με τις φοιτήτριες 
και τους φοιτητές μας. Επιθυμούμε να ξαναβρεθούμε μαζί τους και με όλο το προσωπικό διά 
ζώσης, να δούμε τα αμφιθέατρα να σφύζουν από ζωντάνια, με ασφάλεια όμως», κατέληξε. 
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