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Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσης του ΕΠΚ παρακολουθεί την κατάσταση πολύ στενά, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις επίσημες ανακοινώσεις 

της Κυπριακής Κυβέρνησης σε συνεννόηση με την Galileo Global Education και θα αναθεωρεί ανάλογα αυτό τον οδηγό με οποιαδήποτε 

επιπρόσθετα μέτρα ή ενέργειες. 
 

Αυτό το πρωτόκολλο είναι ιδιοκτησία του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου  και προορίζεται να χρησιμοποιηθεί από όλα τα μέλη του 

προσωπικού και τους φοιτητές του Πανεπιστημίου. Αναπαραγωγή ή φωτοαντίγραφο οποιουδήποτε μέρους αυτού του πρωτοκόλλου 

απαγορεύεται εκτός και αν χορηγηθεί άδεια.  
 

Πνευματικά δικαιώματα 2022 - Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 
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A. Καθορισμένα σημεία εισόδου/εξόδου: 

1. Από τις 8 Μαρτίου 2022, πέντε (5) σημεία εισόδου/εξόδου θα είναι διαθέσιμα σε προσωπικό*, 

φοιτητές και επισκέπτες** για πρόσβαση στα κτίρια. Αυτά τα σημεία έχουν ήδη καθοριστεί και 

ανακοινωθεί επισήμως σε όλους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από το γραφείο HSE & 

Security, κατά την έναρξη του F2021. 

2. Προσωπικό, φοιτητές και επισκέπτες αναμένεται να ακολουθήσουν την συντομότερη οδό προς 

το γραφείο τους/αίθουσα διδασκαλίας/ εργαστήριο/ συνεδριακό δωμάτιο/ αμφιθέατρο με δική 

τους ευθύνη. Άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με τις εγκαταστάσεις μπορούν να ζητήσουν 

περεταίρω καθοδήγηση από τους φύλακες ασφαλείας ή την υποδοχή των κτιρίων, αν χρειάζεται.  

3. Η χρήση μάσκας προσώπου, καλύπτοντας τη μύτη και το στόμα, είναι υποχρεωτική σε όλους τους 

κλειστούς χώρους για όλα τα άτομα ηλικίας 6 ετών και άνω. Συνιστάται η χρήση χειρουργικών 

μασκών αντί των υφασμάτινων. 

4. Το εξουσιοδοτημένο προσωπικό για τον έλεγχο εισόδου είναι ο Λειτουργός Ασφάλειας μαζί με 

τους φύλακες ασφαλείας της SPS Security Ltd και το νοσηλευτικό προσωπικό του γραφείου 

Πρώτων Βοηθειών.  

5. Δοχεία με αντισηπτικό χεριών είναι τοποθετημένα στα καθορισμένα σημεία εισόδου/εξόδου για 

απολύμανση χεριών.  

6. Το μέτρο της αποστασιοποίησης των 2m πρέπει να διατηρείται κατά την αναμονή για έλεγχο στα 

σημεία εισόδου και σε όλους τους κοινόχρηστους χώρους.  

B. Έκδοση Ευρωπαϊκού ψηφιακού πιστοποιητικού (Safepass): 

Για σκοπούς έκδοσης Safepass, όλα τα άτομα ηλικίας 6 ετών και άνω (είτε είναι φοιτητές ή προσωπικό* 

ή επισκέπτες**) πρέπει επισκεφθούν τον σύνδεσμο https://www.eudcc.gov.cy/ και να υποβάλουν ένα 

από τα πιο κάτω: 

1. Πιστοποιητικό εμβολιασμού (ολοκληρωμένο εμβολιαστικό πρόγραμμα ή με την 3η δόση) . 

2. Πιστοποιητικό νόσησης (διάρκεια 90 ημερών).  

3. Πιστοποιητικό αρνητικού PCR ή rapid test με ισχύ 72 ωρών για τις πιο κάτω περιπτώσεις: 

 Άτομα που είναι ανεμβολίαστα ή έχουν μόνο μια δόση από τα εγκεκριμένα διδοσικά εμβόλια.  

 Η περίοδος των 7 μηνών μετά την 2η δόση (για τα διδοσικά εμβόλια) ή μετά την μια δόση (για 

τα μονοδοσικά εμβόλια) έχει παρέλθει.  

 Η περίοδος των 90 ημερών του Πιστοποιητικού Νόσησης έχει παρέλθει.   

https://www.eudcc.gov.cy/
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Γ. Απαιτήσεις για είσοδο στις εγκαταστάσεις: 

1. Από τις 8 Μαρτίου 2022, οι έλεγχοι SafePass θα συνεχίσουν να πραγματοποιούνται μέσω της 

εφαρμογής CovScan με βάση τις οδηγίες του Υπουργείου Υγείας. Οι έλεγχοι μέσω της εφαρμογής 

γίνονται με σάρωση του κωδικού QR που εμφανίζεται στο πιστοποιητικό του κομιστή σε 

ηλεκτρονική μορφή (έντυπη φόρμα για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω) και παρουσιάζει τα 

ακόλουθα αποτελέσματα δοκιμής εγκυρότητας: 

– Πράσινο: Το πιστοποιητικό είναι έγκυρο. 

– Κόκκινο: Το πιστοποιητικό δεν είναι έγκυρο. 

2. Από τις 6 Ιανουαρίου 2022, η προσκόμιση αποδεικτικού ταυτοπροσωπίας (ταυτότητα, διαβατήριο, 

δίπλωμα οδήγησης) είναι υποχρεωτική κατά τον έλεγχο Safepass στα καθορισμένα σημεία 

εισόδου. Το γραφείο HSE & Security και οι φύλακες της SPS Security Ltd θα πραγματοποιούν τον 

έλεγχο ταυτοποίησης. 

3. Οι έλεγχοι κατοχής SafePass, μέσω της εφαρμογής CovScan Cyprus, θα εφαρμόζονται σε άτομα 

ηλικίας 6 ετών μέχρι 63 ετών (Συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών της Οδοντιατρικής 

Κλινικής). Άτομα ηλικίας 63 ετών και άνω έχουν το δικαίωμα να προσκομίσουν το πιστοποιητικό 

εμβολιασμού τους ή το αποτέλεσμα του τεστ τους σε έντυπη μορφή. 

4. Όλα τα εμβολιασμένα άτομα με την ενισχυτική δόση (3η δόση) καθώς και τα άτομα που έχουν 

ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα έναντι του Covid-19 (είτε με τις δύο δόσεις για 

διδοσικά εμβόλια ή την μια δόση για μονοδοσικά εμβόλια και η περίοδος των 7 μηνών δεν έχει 

παρέλθει και στις δύο περιπτώσεις) ή κατέχουν Πιστοποιητικό Νόσησης (η περίοδος των 90 

ημερών δεν έχει παρέλθει) παρακαλούνται να υποβάλλονται σε ταχεία εξέταση αντιγόνου (rapid 

test) μια φορά τη βδομάδα για προληπτικούς λόγους. 

Δ. Είσοδος σε περισσότερα κτίρια – Διαλείμματα διαλέξεων και εργαστηρίων: 

1. Ενδέχεται να ζητηθεί από τους φοιτητές και τους επισκέπτες να παρουσιάσουν εκ νέου τα 
αποδεικτικά εισόδου τους (σύμφωνα με την παράγραφο Β του τρέχοντος Πρωτοκόλλου 
Ασφαλείας) σε οποιοδήποτε σημείο εισόδου/εξόδου διαφορετικού κτιρίου μετά από διάλειμμα 
εργαστηριακού μαθήματος ή διάλεξης.   

E. Ταχεία εξέταση αντιγόνου και μοριακή εξέταση για κορωνοϊό: 

1. Άτομα που έχουν διαγνωσθεί θετικά στον COVID-19 ή έχουν οριστεί ως στενές επαφές θετικών 

κρουσμάτων, θα πρέπει να επικοινωνούν με το γραφείο HSE & Security για περεταίρω οδηγίες. 
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2. Μια κινητή μονάδα δοκιμών προσφέρει δωρεάν ταχεία εξέταση αντιγόνου στην καφετέρια κάθε 

μέρα (09:00 π.μ. – 18:00 μ.μ.) συμπεριλαμβανομένων των Σαββατοκύριακων, μόνο για τις 

ακόλουθες ομάδες ατόμων: 

 Τα ανήλικα πρόσωπα μέχρι 17 ετών. Τα παιδιά ηλικίας 12-17 ετών, τα οποία δεν έχουν τη 

συγκατάθεση των γονέων/νόμιμων κηδεμόνων τους για εμβολιασμό, δύνανται να διενεργούν 

δωρεάν rapid test μέσω του προγράμματος του Υπουργείου Υγείας. 

 Τα άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω, τα οποία δεν μπορούν να υποβληθούν σε εμβολιασμό με 

τεκμηρίωση με ιατρικό πιστοποιητικό, και αφού το αίτημά τους εγκριθεί  από το Υπουργείο 

Υγείας. Η έγκριση πρέπει να παρουσιάζεται στη μονάδα δειγματοληψίας. Στην εν λόγω 

κατηγορία εμπίπτουν και οι εγκυμονούσες, με την εξασφάλιση σχετικής έγκρισης. 

 Τα άτομα που εμβολιάζονται με την 1η δόση του εμβολίου, για την περίοδο που απαιτείται 

μεταξύ της 1ης και της 2ης δόσης του εμβολίου. Για σκοπούς επαλήθευσης θα πρέπει να 

παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού. 

 Τα άτομα που έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους σχήμα και δεν έχει παρέλθει η 

περίοδος 7 μηνών για να λάβουν την ενισχυτική δόση. Για σκοπούς επαλήθευσης θα πρέπει να 

παρουσιάζεται η Κάρτα Εμβολιασμού. 

 Τα άτομα που έχουν λάβει ενισχυτική δόση του εμβολίου, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε 

τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας τους ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει 

απαραίτητα να προσκομίζεται η Κάρτα Εμβολιασμού. 

 Τα άτομα που κατέχουν πιστοποιητικό ανάρρωσης από τη νόσο COVID-19 εντός των τελευταίων 

90 ημερών, αλλά επιθυμούν να υποβληθούν σε τεστ για σκοπούς παρακολούθησης της υγείας 

τους ή για άλλους λόγους. Νοείται ότι θα πρέπει απαραίτητα να παρουσιάζεται το 

πιστοποιητικό ανάρρωσης. 

3. Η λίστα των εξουσιοδοτημένων ιδιωτικών εργαστηρίων για τη διενέργεια μοριακής εξέτασης για 
κορωνοϊό SARS-CoV-2 παρουσιάζεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 
 https://cyprusflightpass.gov.cy/en/private-labs 

 

Επεξήγηση όρων: 
* Προσωπικό = Διοικητικό προσωπικό και μέλη ακαδημαϊκού προσωπικού. 
** Επισκέπτες = Ασθενείς Οδοντιατρικής Κλινικής, πωλητές, υπεργολάβοι, εξωτερικοί συνεργάτες 

εξοπλισμού εργαστηρίων, δημοσιογράφοι κ.τ.λ.. 

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/private-labs
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*** Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θα θεωρείται έγκυρο εφόσον ο εμβολιασμός έχει πραγματοποιηθεί 
με ένα από τα εμβόλια που έχουν εγκριθεί από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων (EMA) και έχουν 
ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες δόσεις του αντίστοιχου εμβολίου.  
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-

disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines 

https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines
https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/overview/public-health-threats/coronavirus-disease-covid-19/treatments-vaccines/covid-19-vaccines

