
 

 

  

 
 

 
Μήνυμα Πρύτανη 

 

 Καθεστώς Λειτουργίας Πανεπιστημίου Κύπρου – Νέα φάση διαχείρισης της 

πανδημίας 
 

Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 

Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, 
 

Η χώρα μας μπήκε στη νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας (από την Πέμπτη 21 Μαΐου 2020) 
και το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, προχώρησε με προσοχή στη 
λειτουργία των διοικητικών υπηρεσιών με φυσική παρουσία από τις 25 Μαΐου 2020, παρέχοντας 

διευκολύνσεις στις ευπαθείς ομάδες και τους γονείς με βάση τη σχετική εγκύκλιο του Διευθυντή 
Διοίκησης και Οικονομικών. 

 
Για ακόμα μία φορά, θέλω να ευχαριστήσω την κοινότητά μας για τον επαγγελματισμό και την 
ψυχραιμία με την οποία αντιμετώπισε και αντιμετωπίζει την κρίση της πανδημίας. Ήδη το 

Πανεπιστήμιό μας σχεδιάζει την επόμενη μέρα, με τη διεξαγωγή του θερινού εξαμήνου με εξ 
αποστάσεως διδασκαλία και φυσική παρουσία για εξετάσεις, με τη μελέτη σεναρίων για τη 
λειτουργία του πανεπιστημίου το Χειμερινό Εξάμηνο 2020 – 2021, με την ολοκλήρωση των 

εργαστηριακών μαθημάτων, των κλινικών ασκήσεων και των εξετάσεων ιδιαίτερης φύσης εντός της 
θερινής περιόδου. Οι εξετάσεις του Εαρινού Εξαμήνου 2020 διεξάγονται εξ αποστάσεως και τόσο 

το ακαδημαϊκό προσωπικό και οι διδάσκοντες/ουσες, όσο και οι φοιτητές και οι φοιτήτριες 
αποδεικνύουν στην πράξη ότι το Πανεπιστήμιό μας μπορεί με επιτυχία να προσαρμοστεί στις 
ανάγκες και τις προκλήσεις των καιρών. Για όλα τα πιο πάνω πιστεύω ότι είμαστε όλοι περήφανοι 

για το πανεπιστήμιό μας. 
 

Η νέα φάση διαχείρισης της κρίσης επιτρέπει επίσης τη λειτουργία της βιβλιοθήκης μας από την 
1η Ιουνίου 2020, σύμφωνα με το υγειονομικό πλαίσιο που θα ανακοινωθεί και με την τήρηση των 
κανόνων υγιεινής και αποστασιοποίησης που βρίσκονται σε ισχύ. Με έγνοια μας την προστασία 

της κοινότητας, σε πρώτη φάση η Βιβλιοθήκη θα λειτουργήσει μόνο για τα μέλη του 
Πανεπιστημίου Κύπρου, τους φοιτητές μας και τα εγγεγραμμένα εξωτερικά μέλη, κατόχους 
κάρτας Βιβλιοθήκης. Για τον τρόπο λειτουργίας της η Βιβλιοθήκη θα αποστείλει εκτενή 

ενημέρωση.  
 

Επιπλέον, κατόπιν συνάντησης του Διευθυντή του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων 
με την Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης COVID-19, αποφασίστηκε η έναρξη των μαθημάτων με φυσική 
παρουσία των μεγαλύτερων σε ηλικία σπουδαστών του προγράμματος, ενώ συνεχίζονται κανονικά 

τα εξ αποστάσεως μαθήματα (ατομικά και ομαδικά) για όλες τις ηλικίες. 

Γραφείο Τύπου και 
Δημοσίων Σχέσεων 
Τομέας Προώθησης 
και Προβολής 

Τηλέφωνο: 22894304 
Ηλ. Διεύθυνση: prinfo@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα: www.ucy.ac.cy/pr 
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Το Αθλητικό Κέντρο ακολουθώντας τα σχετικά διατάγματα λειτούργησε το γήπεδο αντισφαίρισής 

του υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, ενώ οι υπόλοιπες εγκαταστάσεις του, εξωτερικές και 
εσωτερικές, παραμένουν κλειστές μέχρι την έκδοση νέου διατάγματος. 
 

Όσον αφορά τη διοργάνωση ανοικτών διαλέξεων/ εκδηλώσεων, αυτές αναβάλλονται ανεξαρτήτως 
διοργανωτή μέχρι και τις 15 Ιουλίου 2020. Το Πανεπιστήμιο Κύπρου αφουγκραζόμενο τις 
ανησυχίες των τελειόφοιτών μας για τη διοργάνωση των Τελετών Αποφοίτησης, εξετάζει πιθανές 

λύσεις για να είναι δυνατή η διεξαγωγή τους∙ ωστόσο αυτό θα εξαρτηθεί από την πορεία της 
πανδημίας. 
 

Σύντομα επίσης θα προωθηθούν κατευθυντήριες συστάσεις για τη λειτουργία εργαστηρίων και 

κέντρων που υποδέχονται κοινό και θα πραγματοποιηθούν εκπαιδεύσεις από τον Τομέα 
Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος σε συνεργασία με τα Κέντρα Υγείας.  

 
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, 
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές, 
 

Η λειτουργία του Πανεπιστημίου εν μέσω της πανδημίας είναι μία πρόκληση. Ως πανεπιστημιακό 
ίδρυμα, ως φορέας παιδείας και γνώσης, οφείλαμε να πρωτοστατήσουμε σε ζητήματα που αφορούν 
την προσαρμογή στα νέα δεδομένα. Η εξ αποστάσεως εργασία και διδασκαλία είναι μέθοδοι που 

αξιοποιήσαμε άμεσα και μέχρι σήμερα με επιτυχία. Αποδείχθηκε ότι ως πανεπιστημιακή 
κοινότητα μπορούμε να λειτουργήσουμε και σε δύσκολες συνθήκες και αυτό θα συνεχίσουμε να 
κάνουμε. Η ασφάλεια και η υγεία όλων εντός του Πανεπιστημίου είναι το κύριό μας μέλημα.  

 
Θέλουμε και οφείλουμε να διαφυλάξουμε τις υγιείς συνθήκες εργασίας και η επιστροφή στο 

πανεπιστήμιό μας σταδιακά μας γεμίζει με αισιοδοξία ότι θα προσαρμοστούμε και θα εργαστούμε 
αποτελεσματικά μέσα στην πανδημία. Αυτό το στοίχημα της συνεχούς εργασίας και προσφοράς 
μέχρι σήμερα πιστεύω ότι το έχουμε κερδίσει και είμαι βέβαιος ότι με την αφοσίωση όλων η 

λειτουργία του πανεπιστημίου θα συνεχίσει απρόσκοπτα.  
 

Τις επόμενες μέρες, το πανεπιστήμιό μας θα κληθεί να αξιοποιήσει όσα έμαθε από τη λειτουργία 
του μέσα στην κρίση. Η κινητικότητα με νέους τρόπους, ο εμπλουτισμός των εργαλείων 

διδασκαλίας, η καλλιέργεια μίας νέας κουλτούρας επικοινωνίας με επίκεντρο για ακόμα μια φορά 
τον άνθρωπο και η ενίσχυση της έρευνας και της συνεργασίας με τους διεθνείς εταίρους μας 
προσαρμοσμένα στη νέα κατάσταση είναι η πρόκληση και η ευκαιρία που δεν πρέπει να χαθεί.   
 

Συνεχίζουμε με πυξίδα μας την αριστεία, έχοντας πάντα στο μυαλό μας ότι η κοινωνία στρέφεται 
σε μας αναζητώντας παραδείγματα σωστής και σύγχρονης λειτουργίας. Ο πήχης είναι ψηλά και 
εμείς πρέπει να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών της κοινωνίας, των συνεργατών και των εταίρων 

μας. 
Με εκτίμηση, 

 
Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης, 
Πρύτανης 


