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ΣΥΝΟΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΠΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΣΥΝΕΔΡΙΑ Αρ. 152 
26 Αυγούστου 2020 

Το Πρυτανικό Συμβούλιο:  

1 Αξιολόγησε την υφιστάμενη κατάσταση πραγμάτων σε σχέση με την επικείμενη έναρξη του 
Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2020/2021 και επιβεβαίωσε το πλαίσιο διεξαγωγής των μαθημάτων 
όπως αυτό αποφασίστηκε στην 151η συνεδρία του Πρυτανικού Συμβουλίου (29/07/2020) και 
κοινοποιήθηκε σε όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας στις 30/07/2020 και στη βάση 
των ρυθμίσεων για blended learning που έγιναν από την ΥΣΦΕ σε συνεργασία με τα Τμήματα.

2 Ενημερώθηκε για τις επικοινωνίες που είχε ο Πρύτανης με τον Υπουργό Παιδείας και 
Πολιτισμού, τη  Διευθύντρια Ανώτερης Εκπαίδευσης και τους Πρυτάνεις άλλων πανεπιστημίων 
αναφορικά με θέματα υγειονομικής προστασίας. Ενημερώθηκε επίσης για την επίσκεψη 
υγειονομικών λειτουργών του Υπουργείου Υγείας σε εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου, την 
οποία το Πανεπιστήμιο οργάνωσε σε συνεννόηση και με το ΥΠΠΑΝ, και τη συνεργασία που 
είχαν με λειτουργούς του Πανεπιστημίου. 

3 Ενημερώθηκε ότι το επικαιροποιημένο υγειονομικό πρωτόκολλο covid-19 του Πανεπιστήμιου 
βρίσκεται στο τελικό στάδιο σύνταξης και αποφάσισε όπως αυτό ολοκληρωθεί και μεταφραστεί 
στην αγγλική γλώσσα άμεσα. Το πρωτόκολλο θα σταλεί στην πανεπιστημιακή κοινότητα εντός 
των επόμενων λίγων ημερών. 

4 Λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές αποφάσεις των Αρμόδιων Αρχών της Πολιτείας για τη χρήση 
προστατευτικής μάσκας, αποφάσισε όπως η χρήση προστατευτικής μάσκας σε όλους τους 
κλειστούς χώρους εκπαίδευσης και μελέτης του Πανεπιστημίου (αίθουσες διδασκαλίας, 
διδακτικά εργαστήρια, βιβλιοθήκη, κέντρα Η/Υ κλπ.) καθώς και σε όλους τους χώρους 
εξυπηρέτησης στις Διοικητικές Υπηρεσίες, είναι υποχρεωτική.  
 
Αποφάσισε, επίσης, όπως χορηγηθεί μια προστατευτική υφασμάτινη μάσκα σε κάθε μέλος της 
πανεπιστημιακής κοινότητας. Τη σχετική αγορά θα συντονίσει η Υπηρεσία Επικοινωνίας, 
Προώθησης και Διεθνοποίησης με κονδύλια της αρμοδιότητας της και η διάθεση/διανομή θα 
γίνει μέσα από συνεργασία των Διοικητικών Υπηρεσιών. 

5 Σχετικά με τα ταξίδια εκτός Κύπρου των μελών του Ακαδημαϊκού και Διοικητικού 
Προσωπικού:  
 

i. Καλεί όλα τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας που βρίσκονται αυτή τη στιγμή 
στην Ελλάδα όπως επιστρέψουν άμεσα στην Κύπρο, λόγω των αυξημένων κρουσμάτων 
που παρουσιάζονται στη χώρα και της πιθανότητας υποβάθμισης της Ελλάδας στην 
Κατηγορία Γ.   

ii. Ως μέτρο επιπρόσθετης ασφάλειας και υγείας όλων των μελών της πανεπιστημιακής 
κοινότητας, ζητείται από όλους όσους επιστρέφουν από όλες τις χώρες κατηγορίας Α+Β 
να επιστρέψουν στην Κύπρο τουλάχιστο 5 μέρες πριν την παρουσία τους στους χώρους 
του Πανεπιστημίου. 
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iii. Αποφάσισε επίσης ότι για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο 2020-2021, τα ταξίδια προς το 
εξωτερικό περιοριστούν στο ελάχιστο, και να πραγματοποιούνται μόνο όπου αυτό είναι 
άκρως απαραίτητο για ακαδημαϊκούς σκοπούς. 

 
Υπενθυμίζει επίσης ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε ισχύ προηγούμενη απόφαση ότι για κάθε 
ταξίδι μέλους της πανεπιστημιακής κοινότητας απαιτείται, επιπρόσθετα της συνήθους 
διαδικασίας, άδεια από τον Πρύτανη (για Ακαδημαϊκό Προσωπικό) ή τον ΔΔΟ (για Διοικητικό 
Προσωπικό). Δηλαδή, στα σχετικά έντυπα αίτησης άδειας, απαιτείται και υπογραφή από 
Πρύτανη ή ΔΔΟ, επιπρόσθετα από εκείνες των Προέδρου / Κοσμήτορα / Προϊστάμενου.  

6 Αποφάσισε ότι για μέλη ευάλωτων ομάδων, όπως αυτές αναφέρονται στην Ομάδα Β της 
ανακοίνωσης του Υπουργείου Υγείας του Ιουνίου 2020, δύνανται να αιτούνται καθεστώς 
εργασίας από το σπίτι, αποστέλλοντας το σχετικό αίτημα στην Υπηρεσία Ανθρώπινου 
Δυναμικού συνοδευόμενο από πλήρη τεκμηρίωση. Η ΥΑΔ θα παρουσιάζει τα αιτήματα στο 
Πρυτανικό Συμβούλιο για τη λήψη αποφάσεων. 

 


