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Μήνυμα Πρύτανη
Διαχείριση νέας φάσης πανδημίας COVID-19 - Καθεστώς λειτουργίας
Πανεπιστημίου Κύπρου
Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι,
Αγαπητές φοιτήτριες και αγαπητοί φοιτητές,
Σας χαιρετώ,
Πορευόμενοι στη νέα φάση διαχείρισης της πανδημίας και σε συνέχεια των
ανακοινώσεων της Πολιτείας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι από τη Δευτέρα, 4
Μαΐου 2020, το διοικητικό προσωπικό του Πανεπιστημίου Κύπρου θα εργάζεται
με φυσική παρουσία εκ περιτροπής, βάσει προγράμματος που θα ετοιμαστεί από
τους προϊσταμένους της εκάστοτε υπηρεσίας και οντότητας. Στόχος είναι να
σχεδιαστούν ολιγομελείς, σταθερές όπου είναι δυνατόν, ομάδες εργασίες για τον
περιορισμό των συναναστροφών στον απολύτως αναγκαίο βαθμό. Νοείται ότι τις
εργάσιμες μέρες οι συνάδελφοι που δεν θα βρίσκονται στους χώρους εργασίας τους
θα εργάζονται εξ αποστάσεως.
Θα ήθελα να σημειώσω ότι προτρέπονται τα μέλη της πανεπιστημιακής κοινότητας
να εξυπηρετούνται αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους
και να επισκέπτονται τις διάφορες υπηρεσίες, μόνο όταν είναι απολύτως αναγκαίο.
Με έγνοια την προστασία του συνόλου της πανεπιστημιακής κοινότητας, η
τηλεργασία ενθαρρύνεται όπου είναι δυνατή, ενώ στους χώρους θα πρέπει να
τηρούνται οι αποστάσεις δύο μέτρων μεταξύ των εργαζομένων και όλα τα
ενδεικνυόμενα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας. Λεπτομέρειες, σε σχέση με το
καθεστώς διοικητικής λειτουργίας του Πανεπιστημίου θα σας αποσταλούν εντός
της μέρας με εγκύκλιο του Διευθυντή Διοίκησης και Οικονομικών, ενώ ο Τομέας
Ασφάλειας, Υγείας και Περιβάλλοντος θα σας προωθήσει τις επόμενες μέρες
ενημέρωση για το σχέδιο δράσης που βρίσκεται σε εφαρμογή και για τους κανόνες
φυσικής και κοινωνικής αποστασιοποίησης και τους κανόνες υγιεινής που θα
πρέπει να τηρούνται αυστηρά.

Οι ευπαθείς ομάδες, όπως ορίζονται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας, θα
εργάζονται εξ αποστάσεως, ενώ θα παρέχονται οι απαραίτητες διευκολύνσεις στους
γονείς (με παιδιά κάτω των 15 ετών) και η δυνατότητα τηλεργασίας, για να
ισορροπήσουν τους πολλαπλούς ρόλους τους.
Όπως είπα εξαρχής, τώρα είναι η ώρα της προσωπικής ευθύνης, της μέριμνας κάθε
ενός από εμάς για την προστασία του συναδέλφου, του συνεργάτη, της οικογένειας,
του εαυτού μας. Καλούμαστε να υιοθετήσουμε σε πολύ μικρό διάστημα μία νέα
κουλτούρα επικοινωνίας, από απόσταση, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι χάνεται η
μεταξύ μας επικοινωνία. Αντίθετα, η κρίση μας ώθησε να βρούμε νέους τρόπους
επικοινωνίας και να γεφυρώσουμε ενδεχομένως και προηγούμενες διαφορές. Η
κρίση και η φυσική απόσταση μας έφεραν πιο κοντά.
Όπου προκύπτει ανάγκη διάσκεψης ή συνεδρίας αυτή θα συνεχίσει να γίνεται
ηλεκτρονικά, αφού σκοπός είναι οι εργασίες να γίνονται όπου είναι δυνατόν από
απόσταση. Επιπλέον, συνάδελφοι, επισκέπτες και συνεργάτες δεν θα πρέπει να
εισέρχονται στους χώρους του πανεπιστημίου, στην περίπτωση που παρουσιάζουν
συμπτώματα κρυολογήματος ή γρίπης∙ σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να
ενημερώνουν τους προϊσταμένους τους για να εργάζονται από το σπίτι.
Όσον αφορά τα επιπλέον μέτρα που το Πανεπιστήμιο Κύπρου έλαβε στη
βάση και του προεδρικού διαγγέλματος στις 29 Απριλίου 2020 αυτά είναι
τα ακόλουθα:
• Συνέχιση της αναστολής της λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Λητώ
Παπαχριστοφόρου και Βρεφοκομικού Σταθμού Πανεπιστημίου Κύπρου και
του Προγράμματος Ανάπτυξης Μουσικών Ταλέντων (ΠΑΜΤ) μέχρι νεωτέρας.
• Αναστολή της λειτουργίας της Βιβλιοθήκης και του Αθλητικού Κέντρου για
το κοινό και τους φοιτητές μέχρι την 31η Μαΐου 2020. Νοείται ότι οι
εξωτερικές εγκαταστάσεις του Αθλητικού Κέντρου θα μπορούν να
λειτουργούν με βάση τα πρωτόκολλα που θα εκδοθούν από το Υπουργείο
Υγείας μετά από τη 18η Μαΐου 2020.
• Αναβολή ή ακύρωση δημόσιων ανοικτών διαλέξεων, εκδηλώσεων και
συναθροίσεων στους χώρους του Πανεπιστημίου Κύπρου μέχρι και τις 31
Μαΐου του 2020, ανεξαρτήτως διοργανωτή.
Νοείται ότι τα πιο πάνω μέτρα εξαρτώνται από την πορεία της πανδημίας στη χώρα
μας και δύνανται να τροποποιηθούν βάσει των εξελίξεων. Τα μέλη της
πανεπιστημιακής κοινότητας καλούνται να ακολουθούν και να ενημερώνονται για
τις
οδηγίες
της
Κυπριακής
Δημοκρατίας
σχετικά
με
τη
νόσο
https://www.pio.gov.cy/coronavirus/.

Οι αρχές του Πανεπιστημίου Κύπρου παρακολουθούν και εξετάζουν τα δεδομένα
που προκύπτουν συνεχώς και θα ενημερώνουν την κοινότητα για τις αποφάσεις
που θα λαμβάνονται για τη λειτουργία του Πανεπιστημίου Κύπρου με γνώμονα
πάντα την ασφάλεια και υγεία της κοινότητάς μας, αλλά και τη συνεισφορά του
οργανισμού, για να αντιμετωπιστεί όσο καλύτερα γίνεται η πρόκληση που
αντιμετωπίζουμε παγκοσμίως.
Θα ήθελα για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσω όλους για τον επαγγελματισμό
και την ψυχραιμία που επιδεικνύετε. Μετά από μία περίοδο – πρόκληση
αναμφίβολα δεν είναι εύκολη η σταδιακή επιστροφή στην «κανονικότητα».
Χρειάζεται προσοχή και εγρήγορση. Η νόσος θα μας «συντροφεύει» για αρκετό
καιρό και εμείς θα πρέπει να προσαρμοστούμε στα νέα δεδομένα, έχοντας ως
ύψιστη αξία τον άνθρωπο και την ανθρωπιά μας, τη σωματική και την ψυχική μας
υγεία.
Η καθημερινότητά μας όπως τη γνωρίζαμε μπορεί να διακόπηκε απότομα, ωστόσο
αυτή η διαταραχή ήταν η ευκαιρία να επαναπροσδιορίσουμε τον τρόπο σκέψης
μας και να αφυπνίσουμε τη δημιουργικότητά μας και πτυχές του εαυτού μας που
ξεχάσαμε απορροφημένοι στη ρουτίνα μας.
Να είστε καλά, σας ευχαριστώ,

Καθηγητής Τάσος Χριστοφίδης,
Πρύτανης

