
 

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 05/08/2021 

Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Πανεπιστημίου Κύπρου και ως φοιτητές, εκφράζουμε τη δυσαρέσκεια 

μας αναφορικά με την ημιτελή διασάφηση της απόφασης της Συγκλήτου 07/07 για τη δια ζώσης 

εκπαίδευση, με την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς 2021-2022.  

Συγκεκριμένα, θεωρούμε αναγκαία την έγκαιρη διευκρίνιση της απόφασης αυτής και την 

ανάληψη σωστών αποφάσεων, από τις Πρυτανικές Αρχές, για τη διασφάλιση της υγείας και της 

ασφάλειας των φοιτητών στον χώρο του Πανεπιστημίου. Στις προγραμματισμένες συναντήσεις 

που είχαμε με τους πλέον αρμόδιους φορείς, προτείναμε λύσεις οι οποίες μπορούν να φανούν 

πρακτικά χρήσιμες κατά την εισδοχή του φοιτητή στο Πανεπιστήμιο. Την προηγούμενη 

εβδομάδα, εκπρόσωποι της παράταξής μας συναντήθηκαν με τον Πρύτανη του Πανεπιστήμιου 

κ. Τάσο Χριστοφίδη, ώστε να συζητήσουν επ’ αυτού. Ο κ. Χριστοφίδης μας ενημέρωσε ότι θα 

υπάρχει καθημερινός έλεγχος του safe-pass μόνο των ανεμβολίαστων ατόμων, ενώ οι 

εμβολιασμένοι θα καταχωρούν σε ειδικά διαμορφωμένο σύστημα το πιστοποιητικό 

εμβολιασμού τους. Το γεγονός αυτό δεν μας βρίσκει σύμφωνους καθώς θα υπάρχει 

διαχωρισμός των εμβολιασμένων και των ανεμβολίαστων. Ως Φ.Π.Κ Πρωτοπορία 

Πανεπιστημίου Κύπρου, προτείναμε την αναδιαμόρφωση του εν λόγω συστήματος έτσι ώστε 

να μπορούν και οι ανεμβολίαστοι να τοποθετούν σε αυτό το Rapid Test τους ή το PCR των 

τελευταίων 72 ωρών. Επίσης, προτείναμε την τοποθέτηση κινητής μονάδας δειγματοληψίας 

Rapid Test, εντός του χώρου του Πανεπιστημίου, για την ευκολία του φοιτητή και τη 

λειτουργικότητα της διαδικασίας ελέγχου. Τέλος, προτείναμε όπως η χρέωση των Rapid Test να 

γίνεται σε προσιτή φοιτητική τιμή. 

Χθες Τετάρτη 04/08 πραγματοποιήσαμε συνάντηση με τον Υπουργό Υγείας κ. Μιχάλη 

Χατζηπαντέλα, για να εκφράσουμε τις προτάσεις μας και να πληροφορηθούμε για το κατά ποσό 

θα ήταν εφικτές προς υλοποίηση. Ο κ. Χατζηπαντέλας, αναγνώρισε την σημαντικότητα των 

προβληματισμών και των προτάσεων μας, διαβεβαιώνοντας μας ότι τις επόμενες μέρες θα 

προβεί σε περαιτέρω ενέργειες.  

Αντιλαμβανόμενοι τη σημαντικότητα της ασφάλειας και της υγείας του φοιτητή και της αξίας 

που προσθέτει στην ακαδημαϊκή του πορεία, είμαστε στη διάθεση των Αρμόδιων Αρχών για τη 

συζήτηση και ανεύρεση λύσεων για το κοινό καλό. Ως Φ.Π.Κ. Πρωτοπορία Πανεπιστημίου 

Κύπρου όραμά μας είναι ένα Πανεπιστήμιο το οποίο θα αποτελεί πρότυπο κέντρο αριστείας 

και γνώσης για την Κύπρο και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. 

 


