
 

 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ ΤΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΡΥΤΑΝΕΩΝ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΑΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ 
  
Πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 19.03.2020 έκτακτη διαδικτυακή συνάντηση των μελών  της Συνόδου των 

Πρυτάνεων των Κυπριακών Πανεπιστημίων, η οποία κατέληξε στο παρακάτω ομόφωνο Ψήφισμα: 
1) Η Σύνοδος χαιρετίζει την πλήρη συμμόρφωση των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων  με όλα  τα  έκτακτα 

μέτρα τα οποία αποφασίζει και εντέλλεται η Κυπριακή Δημοκρατία προς αντιμετώπιση των κινδύνων 

που συνεπάγεται η πανδημία του Κορωνοϊού για την κοινωνία και την οικονομία. 
2) Εκφράζεται η απαρέγκλιτη βούληση των Πανεπιστημίων να ολοκληρωθεί, χωρίς καμία καθυστέρηση, 

το τρέχον εαρινό εξάμηνο 2020, σύμφωνα με το ακαδημαϊκό ημερολόγιο 2019-2020 του κάθε 

Πανεπιστημίου, όπως αυτό γνωστοποιήθηκε στις φοιτήτριες και φοιτητές στην αρχή του ακαδημαϊκού 

έτους. Τα Πανεπιστήμια, δια της Συνόδου των Πρυτάνεων, διαβεβαιώνουν και πάλι τις φοιτήτριες και 

φοιτητές τους ότι η ακαδημαϊκή πορεία και επαγγελματική τους αποκατάσταση αποτελούν, μαζί με τη 

διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειάς τους, ύψιστη προτεραιότητα.  
3) Παράλληλα, τα Πανεπιστήμια έχουν ανταποκριθεί στην ανάγκη για συνέχιση της παροχής αξιόπιστης 

και ποιοτικής προπτυχιακής και μεταπτυχιακής Ανώτερης Εκπαίδευσης, υλοποιώντας  την εκπαιδευτική 

διαδικασία εξ αποστάσεως, για κάθε Πρόγραμμα Σπουδών, αξιοποιώντας διαδικτυακά και ψηφιακά 

εργαλεία και τεχνικές. Η  υψηλή ποιότητα της εκπαίδευσης στα Κυπριακά Πανεπιστήμια, συνεχίζει να 

παραμένει διασφαλισμένη, με την ενεργό συνδρομή και εποικοδομητική συνεισφορά του Φορέα 

Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας της Ανώτερης Εκπαίδευσης (ΔΙ.Π.Α.Ε.). 
4) Οι επενδύσεις τις οποίες  έχουν πραγματοποιήσει τα Πανεπιστήμια τα τελευταία χρόνια στις ψηφιακές 

υποδομές τους,   στις νέες καινοτόμες τεχνολογίες, καθώς και στην ανάπτυξη τεχνογνωσίας του άριστου 

εκπαιδευτικού και διοικητικού προσωπικού, τους διασφαλίζουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν την 

εκπαιδευτική αποστολή τους, ενώ παράλληλα στηρίζουν και ενδυναμώνουν την κοινωνική και 

οικονομική δραστηριότητα τη δύσκολη αυτή στιγμή για τον τόπο μας. 
5) Τα Πανεπιστήμια θέτουν στη διάθεση της Κυπριακής Δημοκρατίας όλους τους διαθέσιμους, πέραν της 

διατήρησης της λειτουργικής ικανότητάς τους, ανθρώπινους (ακαδημαϊκούς, τεχνικούς και 

διοικητικούς), άυλους και υλικούς πόρους, προς υποστήριξη των όποιων περαιτέρω μέτρων 

αποφασιστούν στην κατεύθυνση της μείωσης των επιπτώσεων  της πανδημίας στον Κυπριακό λαό. 
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Πουγιούτας Φιλιππος,  Πανεπιστήμιο Λευκωσίας, Πρύτανης 

Πουτζιουρής Πανίκκος, Πανεπιστήμιο UCLAN, Πρύτανης (Γραμματέας Συνόδου Πρυτάνεων) 
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