
 

 

 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 25/08/2021 

   Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου και ως φοιτητές, θα θέλαμε να 

τοποθετηθούμε σχετικά με τη χθεσινή απόφαση της Συγκλήτου (η οποία αποτελεί 

συνέχεια της απόφασης της Συγκλήτου, ημερ. 7 Ιουλίου 2021).  

 

   Η απόφαση της 7ης Ιουλίου αφορούσε τη διεξαγωγή των μαθημάτων με φυσική 

παρουσία. Αναλυτικότερα, οι φοιτητές/φοιτήτριες και μέλη του προσωπικού θα 

εισέρχονται στους χώρους του πανεπιστημίου μόνον με την προσκόμιση SafePass. Αυτό 

επιτρέπει την πρόσβαση σε όσους έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή τουλάχιστον με μία (1) 

δόση και έχουν παρέλθει 21 ημέρες από την ημέρα του εμβολιασμού τους, ή έχουν 

αποδεικτικό ότι έχουν νοσήσει με COVID-19 τους τελευταίους έξι (6) μήνες, ή είναι 

κάτοχοι αρνητικού τεστ PCR ή αρνητικού τεστ ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου (rapid test) 

που έγινε το πολύ 72 ώρες πριν την προσέλευση. Οποιοδήποτε από τα πιο πάνω 

πιστοποιητικά, θα πρέπει να καταχωρηθεί ή να καταχωρείται (αναλόγως του SafePass) 

από όλους τους φοιτητές, σε ειδική πλατφόρμα (εφαρμογή). Σημειώνεται ότι, η 

δημιουργία της εν λόγω πλατφόρμας αποτελούσε πρόταση της παράταξής μας με 

στόχο τη διευκόλυνση της διαδικασίας. Ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου, μας 

ενημέρωσε ότι η πλατφόρμα αυτή πρόκειται να λειτουργήσει εντός των επόμενων 

ημερών. Με αυτό τον τρόπο θα αποφευχθεί, στο μέτρο του δυνατού, η οποιαδήποτε 

ταλαιπωρία των εμπλεκόμενων.  

 

   Σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα η χρήση των αιθουσών θα γίνεται με μέγιστη 

χωρητικότητα το 50%. Στις περιπτώσεις όπου υπάρχει πληρότητα του ποσοστού αυτού 

σε κάποιο ακροατήριο, τότε δεν θα επιτρέπεται η πρόσβαση στους υπόλοιπους 

φοιτητές, με τη δυνατότητα παρακολούθησης του μαθήματος μέσω της σύγχρονης εξ’ 

αποστάσεως εκπαίδευσης. Διευκρινίζεται ότι, σύμφωνα με την απόφαση της Συγκλήτου, 

προτεραιότητα στην εξασφάλιση θέσης στο ακροατήριο που θα παρακολουθεί με 

φυσική παρουσία θα έχουν οι φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή 

εμβολιαστεί τουλάχιστον με μία (1) δόση και έχουν παρέλθει 21 ημέρες από την ημέρα 

του εμβολιασμού τους, ή έχουν αποδεικτικό ότι έχουν νοσήσει με COVID-19 τους 

τελευταίους έξι (6) μήνες. Εξαίρεση στην πιο πάνω διαδικασία αποτελούν οι ευάλωτες 

ομάδες, όπου με την προσκόμιση του σχετικού ιατρικού πιστοποιητικού θα εξετάζεται η 

εξ αποστάσεως παρακολούθηση του μαθήματος. 

 



    Αναγνωρίζοντας την ανάγκη όλων και στην περίπτωση αυτή, της φοιτητικής 

κοινότητας για ασφαλή δια ζώσης εκπαίδευση, ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία Πανεπιστημίου 

Κύπρου: 

• Προτείνουμε στις Πρυτανικές Αρχές και στο Υπουργείο Υγείας, την αύξηση του 

ποσοστού πληρότητας στις αίθουσες διδασκαλίας, σύμφωνα πάντα με τις 

προτεραιότητες στην προσέλευση των φοιτητών που έχει θέσει το Πανεπιστήμιο, 

καθώς και της τρέχουσας επιδημιολογικής εικόνας της χώρας (με SafePass ή/και 

φοιτητές/φοιτήτριες που έχουν εμβολιαστεί πλήρως ή εμβολιαστεί τουλάχιστον 

με μία (1) δόση και έχουν παρέλθει 21 ημέρες από την ημέρα του εμβολιασμού 

τους) . 

 Στην περίπτωση των ακροατηρίων που έχει εγγραφεί μεγάλος αριθμός 

φοιτητών, προτείνουμε να διεξάγονται τα μαθήματα σε μεγαλύτερες αίθουσες 

διδασκαλίας, για την εξυπηρέτηση μεγαλύτερου αριθμού φοιτητών οι οποίοι, 

κυρίως, πληρούν τις προϋποθέσεις προτεραιότητας στην εξασφάλιση θέσης στο 

ακροατήριο και ως εκ τούτου να αποφευχθεί ο συνωστισμός σε άλλους χώρους 

του Πανεπιστημίου και κατά βάση στη Βιβλιοθήκη.  

 

• Aναμένουμε διευκρίνιση για τον τρόπο με τον οποίο θα επιλέγονται οι φοιτητές 

στα ακροατήρια, τα οποία λόγω του μεγάλου αριθμού φοιτητών θα γίνονται με 

τη σύγχρονη διδασκαλία.  

 

Είναι αναγκαίο να παρθούν μέτρα, έτσι ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός έξω 

από τις αίθουσες, κατά τη διαδικασία προσέλευσης των φοιτητών και επιλογής 

τους σύμφωνα με τις προϋποθέσεις προτεραιότητας στην εξασφάλιση θέσης στο 

ακροατήριο, είτε για υγειονομικούς λόγους είτε για την ολοκλήρωση της 

διαδικασίας. Επ’ αυτού, στα συγκεκριμένα ακροατήρια τα οποία λόγω του 

μεγάλου αριθμού φοιτητών θα γίνονται με σύγχρονη διδασκαλία, η πιο πάνω 

επιλογή προτείνουμε να γίνεται εκ περιτροπής παρακολούθησης του 

μαθήματος. 

 

• Προτείνουμε την αναπροσαρμογή της χωρητικότητας των ατόμων στις 

αίθουσες διδασκαλίας(ακροατήρια μεγαλύτερου μεγέθους να αντιστοιχούν σε 

μεγαλύτερες αίθουσες διδασκαλίας). 

 

Εν κατακλείδι, δρώντας πάντοτε με γνώμονα τη διασφάλιση της υγείας και της 

αξίας που προσθέτει αυτή στην ακαδημαϊκή του πορεία, είμαστε στη διάθεση της 

Πρυτανείας και των Αρμόδιων Αρχών για τη διευκρίνιση και αναπροσαρμογή της 

απόφασης, δεδομένου των αποφάσεων του Υπουργικό Συμβούλιο και στη βάση 

πάντοτε των ανανεωμένων στοιχείων της επιδημιολογικής εικόνας. 


